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Eensgezinde reactie op provinciebesluit geluidsscherm

NIJKERK - De reacties op het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om geen
geld beschikbaar te stellen voor een geluidsscherm in Hoevelaken waren eensgezind.
,,Teleurstellend.'' ,,Onbegrijpelijk.'' ,,Jammerlijk.'' 

Door Henk Brinkman

Ook constateren Nijkerkse politici dat er nog veel werk aan de winkel is. Want het is
weliswaar een besluit van Gedeputeerde Staten, maar de Provinciale Staten moeten zich
nog over dat standpunt van het provinciebestuur buigen en uitspreken. Dat gebeurt in een
vergadering op 6 februari.
Rob Wesselingh van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar noemt het cruciaal. ,,Ook
de bijdrage van Nijkerk komt op de tocht te staan, want de gemeenteraad had de
voorwaarde gesteld dat ook anderen zouden moeten bijdragen aan het geluidsscherm.'' Hij
bestrijdt de opvatting van GS dat het maar om 61 woningen gaat. ,,Volgens geluidsmodellen
zou Hoevelaken geen overmatige last hebben van het scherm bij Vathorst. Dat is wel het
geval. Ook dat is cruciaal.'' Uiteraard ziet Wesselingh nog veel werk in het verschiet. Om de
provinciale bestuurders te overtuigen een ander besluit te nemen op 6 februari.

VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd vindt het besluit ,,teleurstellend, maar niet
geheel onverwacht.'' Het stelt hem vooral teleur dat bereikbaarheid en leefbaarheid worden
losgekoppeld. ,,Leefbaarheid is dan ondergeschikt aan bereikbaarheid.'' Het argument dat
het maar om 61 woningen gaat, deelt hij  niet. ,,Het gaat om heel Hoevelaken. Dat zijn toch
10.000 inwoners van Gelderland. Maar ook de natuur en de recreatie worden geschaad. En
een deel van Nijkerk wordt voor bedrijven onaantrekkelijker om er zich te vestigen.'' 
Van der Woerd heeft zich wel geërgerd tijdens de laatste Statenvergadering. ,,Geen enkele
partij  deed een poging om het standpunt van de gedeputeerde te beïnvloeden.''
Van der Woerd verwijst het argument dat het een rijkstaak is naar de prullenmand. ,,Je moet
ook je verantwoordelijkheid nemen voor de inwoners van Gelderland.''

Hugo Doornhof (CDA) vindt het besluit teleurstellend, maar wil de moed nog niet opgeven.
Hij roept andere Nijkerkse politici op om hun invloed bij de Statenfracties aan te wenden.
,,Wij hebben weer contact gelegd met de CDA-fractie in Arnhem om de stemming gunstig te
beïnvloeden.'' Hij kan het standpunt van de Conny Bieze dat het om en rijkstaak gaat wel
begrijpen. ,,Maar de provincie heeft diepere zakken dan Nijkerk. Als je dan toch bestemming
zoekt voor het vele geld dat je in de spaarpot hebt, dan kom je toch al snel uit bij
Hoevelaken.'' 
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Jan Duijnhouwer (PRO21) kondigt aan weer in de Staten te zullen inspreken en ook
verwante fracties aan te zullen spreken. ,,Dat zijn PvdA, D66 en GroenLinks. Twee daarvan
maken deel uit van de coalitie.'' 
Boudewijn van der woerd beseft eveneens dat er nog werk aan de winkel is en gaat de
VVD-fractie in Arnhem opnieuw zijn standpunt uitleggen.

<Terug naar het overzicht
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Reacties

 Misbruik

Henricus op 23-01-2013 12:13

Ik woon aan de zuidkant van Hoevelaken, en ben ook donateur van Hoevelaken Bereikbaar,
net zoals het halve dorp met mij. Ik durf te beweren dat héél Hoevelaken overlast heeft van
het geraas en gedreun van het verkeer op de A1 en A28. De wind waait vrijwel altijd uit het
zuidwesten, zuiden of westen, en draagt het snelweggeluid heel ver met zich mee. Het
lawaai is de laatste 10 jaar enorm toegenomen en dat zal nog erger worden. 
Zodra de wind eens uit het oosten of noordoosten waait, ervaren we opeens een oase van
rust: Wow, zo klinkt het dus als het echt stil is!
Wij wonen hemelsbreed ongeveer 700 meter van de A1 vandaan, er staan nog diverse rijen
huizen en bedrijfspanden tussen mijn huis en de A1, maar wij kunnen bijna niet met
het raam open slapen.
Ik denk dat provincie Gelderland denkt: "Hoevelaken, dat ligt toch eigenlijk in de provincie
Utrecht, zo tegen Amersfoort aan, dus waarom moeten wij daar geld in steken?"

 Reageren   |   Toevoegen
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