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NIEUWS UIT NIJKERK

Staat leefbaarheidsdeur van knooppunt toch nog op een
kier open?

ARNHEM – Woensdagavond ging het
in het Provinciehuis in Arnhem over
knooppunt Hoevelaken vooral over de
vraag, of de Provincie geld over heeft
voor geluidsschermen langs de A28.
Namens de raad grepen Jan
Duijnhouwer en Boudewijn van der
Woerd de inspraakmicrofoon.
Daarnaast voerden Joyce
Ramsbottham namens SHBL en Nico
Schreuder (Overbos)en Reijnen

namens de Gelderse natuur- en Milieufederatie  het woord. De laatste
ging in op de problemen van het Hoevelakense bos en Schreuder
vreesde sluiting sluiting van zijn camping als er geen
geluidsmaatregelen genomen worden.

De geluidsproblemen door de stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar in
kaart gebracht

Jan Duijnhouwer was het opgevallen, dat de Commissie toch maar
slecht zicht heeft op de procedures en de timing van dit soort zaken.
Duijnhouwer: “Formeel is er in de begroting voor 2013 geen geld
voor uitgetrokken. Maar te weinig is het duidelijk dat er toch uiterlijk
dit jaar een beslissing over extra middelen vanuit de provincie
genomen moet worden wil dat effect hebben voor de definitieve
overeenkomst die gesloten moet worden”.

Boudewijn van der Woerd constateerde, dat de Nijkerkse zorgen
breed deelt. Van der Woerd: “Diverse fracties spraken uit dat daarom
ook de Provincie Gelderland iets zou moeten doen aan de
bovenwettelijke maatregelen, de meeste fracties waren echter nog
terughoudend. Er is erkenning, dat het vreemd is dat er overal
schermen komen behalve langs de A-28 waar de geluidsbelasting het
hoogst is!” Van der Woerd denkt, dat de deur die qua leefbaarheid
absoluut dicht leek nu op een kiertje staat: “Een aantal fracties heeft
gevraagd of Nijkerk toch niet als een uniek geval kan en moet
worden beschouwd. Een van de partijen stelde dat dit toch wel zou
kunnen ten koste van het budget voor de A-15.” 

Gedeputeerde aan zet

Vr 11 jan 2013  
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De gedeputeerde komt op verzoek van de commissie in januari 2013
met een vervolgnotitie waarin scherper moet worden aangegeven
hoe groot het geluidsprobleem voor Nijkerk nu precies is en welke
resultaten nader overleg van de gedeputeerde met de wethouder van
Nijkerk nog oplevert. 

Volgens de gedeputeerde Bieze zal de bestuursovereenkomst pas in
april 2013 worden vastgesteld en is er dus nog tijd voor nader
overleg en afweging.

Bereikbaarheid

In de commissie is benadrukt dat de bijdrage voor bovenwettelijke
maatregelen qua bereikbaarheid (5 miljoen)  en voor het NS-station
(1,25 miljoen) voor Nijkerk en de Provincie  al een mooi resultaat
zijn. De verwachting is,  dat die voorstellen in december definitief
door de staten zullen worden goedgekeurd.

zie ook dossier
- Knooppunt Hoevelaken
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