
Wethouder Horst: alle hens aan (weg)dek

NIJKERK/HOEVELAKEN – De spanning rond knooppunt Hoevelaken loopt op, want
binnenkort worden belangrijke beslissingen genomen. Deze week overlegde
wethouder Horst met de fractie van zijn partij (CU) in de Tweede Kamer en vandaag
nog de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Vorige week liet raadslid
Duijnhouwer de kan niet onbenut om in de commissie van de Provincie in te spreken.
Die gelegenheid werd ook door Gea Smink benut. Haar situatie is dramatisch, zoals in
een interview bleek.

Afrit A1 dicht

Er zijn twee belangrijke zaken. Een daarvan
is het sluiten van de afrit op de A1 richting
Hoevelaken voor het verkeer uit Amsterdam.
Die gaat dicht, zo besloot de minister. De
gemeente en de provincie hebben er geld
voor over om die open te houden, maar
hebben niks meer in de melk te brokkelen.
Daarom neemt de Stichting Hoevelaken
Bereikbaar & Leefbaar het voortouw, door
zoveel mogelijk mensen al dan niet
gezamenlijk beroep tegen dit besluit te laten

aantekenen

Geluidshinder

Het andere probleem wordt door geluidsoverlast veroorzaakt. Nijkerk heeft daar geld voor over, de provincie nog niet. Jan
Duijnhouwer en Gea Smink deden in Arnhem vorige week nog een duit in het zakje van de commissie. Als u op hun naam klikt,
kunt u lezen, wat ze daar gezegd hebben. De commissie lijkt nog niet overtuigd, dus zal er vanuit Nijkerk nog heel wat druk
uitgeoefend moeten worden.

Scherm aaneengesloten of in stukken

Vorige week presenteerde Alcedo-onderzoeker Willighagen de resultaten van zijn onderzoek in de gemeenteraad tijdens de
Ontmoeting. Jan Duijnhouwer legde daags daarna in het Politiek Café van omroepN uit, dat er twee opties zijn

De eerste optie is een geluidsscherm aan één stuk tussen de aansluitingen bij Hoevelaken op de A1 en de afslag Nijkerk-Zuid
op de A28 Zo’n scherm dringt de geluidsoverlast met 5 decibel terug en kost tussen de 6 en 10 miljoen. Er kunnen ook
schermen op bepaalde plekken neergezet worden (bijvoorbeeld bij Gea Smink), of bij huizen aan de Westerdoorpstraat). Dat
kost niet eens veel minder dan een scherm uit één stuk.
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