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NIEUWS UIT NIJKERK

VIDEO: Ontkoping knooppunt nadert

NIJKERK -  Er wordt deze weken heel
wat afgebeld, gesproken en gelobbyed
over knooppunt Hoevelaken. Niet
alleen de Stichting Hoevelaken
Bereikbaar en Leefbaar roert zich, ook
de Nijkerkse politici hebben de rijen
gesloten en schreven eendrachtig
brieven naar Provinciale Staten en
naar de Tweede Kamer. Komt er geld
voor geluidsschermen, blijft de afrit op
de A1 open?

Wethouder Horst is vooral achter de schermen bezig en daarom zocht
Ely Hackmann hem op.

zie ook dossier
- Knooppunt Hoevelaken
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