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Provincie wil geld steken in knooppunt Hoevelaken

Nieuws > Regio > Utrecht > Amersfoort > Nieuwsbericht

 Geraline Worst met Rande´s beste combinatie in de B
Kinderworkshop: Nieuw schilderij, tweedehands titel 

Bron:  Dichtbij | Eemland 22 november 2011, 06:05

NIJKERK/PUTTEN/ARNHEM - De provincie Gelderland wil een substantieel
bedrag besteden aan het openhouden van de opritten bij Hoevelaken op de
A1/A28. Gedeputeerde Conny Bieze deed die toezegging op vragen van
VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd tijdens een regionale VVD-
bijeenkomst in Putten afgelopen week.
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Gemeenten in de regio :
• Gemeente Amersfoort • Gemeente Baarn 
• Gemeente Bunschoten • Gemeente Eemnes 
• Gemeente Soest

Regio's in de provincie :
• Amersfoort • Nieuwegein • Utrecht Stad 
• Utrechtse Heuvelrug • Vechtstreek • Woerden

 Volg Amersfoort op Twitter

18:50  Spelen in de stad in de Wagenspeelplaats

18:50  Zeker 350 belangstellenden bij Sint Maartenfeest

18:44  Ronald van Wee veertigste prins der Eemschuumers.

18:44  Jaarlijkse bazaar Amaris De Amerhorst

18:02  Man doodgereden bij verwisselen band

18:02  De Jantjes komen voor een tweede keer naar De Flint

17:33  Kom naar het Vikingweekend!

17:30  Museum Oud Soest krijgt extra geld van gemeente

17:01  Schorsing Spakenburg-captain Hessing

16:36  Blik op Amersfoort 1: Graffiti

16:10  Kwalitaria krijgt shop-in-shop vestigingen van Délifrance

16:00  GroenLinks wil geen viaduct in BW-laan

15:42  Van Dorp: “Zelf opleiden om innovatie en vakmanschap te garanderen"

15:42  Discoparty bij Oosterkwartier

15:01  Drugs en geld in Amersfoortse horecagelegenheid

Like Like 309Drimble Nieuws | Webapp | Uitleg | Nieuwsbron toevoegen | Plaats toevoegen | Privacy & cookies | Contact

http://drimble.nl/nieuws/gemeente/amersfoort/
http://drimble.nl/nieuws/gemeente/baarn/
http://drimble.nl/nieuws/gemeente/bunschoten/
http://drimble.nl/nieuws/gemeente/eemnes/
http://drimble.nl/nieuws/gemeente/soest/
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/
http://drimble.nl/regio/utrecht/nieuwegein/
http://drimble.nl/regio/utrecht/utrecht/
http://drimble.nl/regio/utrecht/utrechtse-heuvelrug/
http://drimble.nl/regio/utrecht/vechtstreek/
http://drimble.nl/regio/utrecht/woerden/
http://twitter.com/_amersfoort/
http://twitter.com/_amersfoort/
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11576246/spelen-in-de-stad-in-de-wagenspeelplaats.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11576245/zeker-350-belangstellenden-bij-sint-maartenfeest.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11576200/ronald-van-wee-veertigste-prins-der-eemschuumers.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11576199/jaarlijkse-bazaar-amaris-de-amerhorst.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11575847/man-doodgereden-bij-verwisselen-band.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11575846/de-jantjes-komen-voor-een-tweede-keer-naar-de-flint.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11575567/kom-naar-het-vikingweekend.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11575522/museum-oud-soest-krijgt-extra-geld-van-gemeente.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11575151/schorsing-spakenburg-captain-hessing.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11574656/blik-op-amersfoort-1-graffiti.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11574164/kwalitaria-krijgt-shop-in-shop-vestigingen-van-delifrance.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11573938/groenlinks-wil-geen-viaduct-in-bw-laan.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11573651/van-dorp-zelf-opleiden-om-innovatie-en-vakmanschap-te-garanderenquot.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11573646/discoparty-bij-oosterkwartier.html
http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/11572907/drugs-en-geld-in-amersfoortse-horecagelegenheid.html
http://twitter.com/_amersfoort/

http://drimble.nl/m/
http://drimble.nl/uitleg.html
http://drimble.nl/uitleg-toevoegen.html
http://drimble.nl/uitleg-plaats-toevoegen.html
http://drimble.nl/privacy.html
http://drimble.nl/contact.html

	drimble.nl
	Provincie wil geld steken in knooppunt Hoevelaken | Amersfoort


	0yMT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElENgA=: 
	form0: 
	lsd: AVoKGXrP
	href: http://www.facebook.com/Drimble
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/6489278/provincie-wil-geld-steken-in-knooppunt-hoevelaken.html
	ref: 
	button0: 
	lsd_(1): AVoKGXrP
	href_(1): http://www.facebook.com/Drimble
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/6489278/provincie-wil-geld-steken-in-knooppunt-hoevelaken.html
	ref_(1): 
	lsd_(1)_(2): AVoKGXrP
	href_(1)_(2): http://www.facebook.com/Drimble
	action_(1)_(2): like
	nobootload_(1)_(2): 
	iframe_referer_(1)_(2): http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/6489278/provincie-wil-geld-steken-in-knooppunt-hoevelaken.html
	ref_(1)_(2): 
	button0_(1): 
	lsd_(1)_(2)_(3): AVoKGXrP
	href_(1)_(2)_(3): http://www.facebook.com/Drimble
	action_(1)_(2)_(3): like
	nobootload_(1)_(2)_(3): 
	iframe_referer_(1)_(2)_(3): http://drimble.nl/regio/utrecht/amersfoort/6489278/provincie-wil-geld-steken-in-knooppunt-hoevelaken.html
	ref_(1)_(2)_(3): 




