Persbericht
Gedeputeerde Provincie Gelderland doet toezegging
over reconstructie Knooppunt Hoevelaken
De VVD afdelingen Barneveld, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk/Hoevelaken en Putten
organiseerden op 16 november gezamenlijk een discussie -avond in het Cultureel Centrum
Stroud te Putten.
In een volle zaal spraken de VVD Gedeputeerden van de Provincie Gelderland, Mevrouw Mr.
Conny Bieze -van Eck en Ing. Jan Markink over hun visie op de noodzaak van een kleinere en
sterkere (compacte) overheid:
1. Noodzakelijke bezuiniging op overheidsuitgaven
2. Door vergrijzing neemt de beroepsbevolking af, dus moet de overheid een kleiner deel
van de arbeidsmarkt gebruiken
3. In een liberale visie moet de overheid ruimte geven voor eigen initiatief,
ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid.
Daarna gingen de gedeputeerden in discussie met de aanwezigen.
In hun inleidingen gingen de gedeputeerden in op de vermindering van de Provinciale
ambtelijke organisatie van 1400 naar 1100 medewerkers (zonder gedwongen ontslagen) en
gaven zij een toelichting op de speerpunten van het beleid. Het sociale beleid is in goede
handen bij de gemeenten en daarom geen speerpunt voor de Provincie.
Economie en Mobiliteit is voor de Provincie wel een zeer belangrijk speerpunt.
Ruim 400 miljoen euro is hiervoor beschikbaar.
Daarom riep de VVD fractie van de gemeente Nijkerk mevrouw Bieze op om het voorbeeld
van de Provincie Utrecht en de gemeente Nijkerk te volgen om ruimhartig mee te werken aan
het openhouden van de op- en afritten op de A1 bij Hoevelaken en andere bovenwettelijke
maatregelen die kunnen zorgen voor een doeltreffende oplossing voor de reconstructie van het
knooppunt. Mevrouw Bieze reageerde dat zij daarover die dag juist met de Minister van
Infrastructuur &Milieu in overleg was geweest.
Zij deed de toezegging dat Provincie Gelderland financieel zal bijdragen aan de
bovenwettelijke maatregelen mits de Minister zorgt dat de Provincie Gelderland
daadwerkelijk over de besteding daarvan kan meepraten. De bijdrage moet volgens mevrouw
Bieze echt ten goede komen aan de wensen van de gemeente Nijkerk. Zij benadrukte dat de
Provincie Gelderland de reconstructie van het knooppunt hoog op de prioriteitenlijst heeft
staan. Na afloop heeft de VVD fractie verder met de gedeputeerde over dit onderwerp
doorgesproken en ook de wenselijkheid van bovenwettelijke maatregelen ter bescherming van
de leefbaarheid van Nijkerk beklemtoond.
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