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NIEUWS UIT NIJKERK

Geluidsschermen langs A28: no way

ARNHEM – Vanmorgen heeft
Gedeputeerde Staten van
Gelderland besloten geen geld
beschikbaar te stellen voor het
geluidsscherm langs de a 28 van
het knooppunt Hoevelaken tot aan
de af slag Nijkerk-Zuid. 

Volgens gedeputeerde Conny Bieze
(VVD) is de opbrengst te laag. Er
staan te weinig woningen langs de

snelweg aan de Nijkerkse kant om de uitgave te kunnen
verantwoorden. Het rendement komt uit op 1 ton per woning en dat
is te weinig. Gedeputeerde Staten geeft het geld liever elders in
Gelderland waar de opbrengst hoger is.

Dead end street of toch niet?

Het woord is nu aan de politieke partijen in Provinciale Staten. Die
kunnen Conny Bieze ertoe dwingen toch geld aan de Nijkerkse
geluidsschermen te besteden. Intussen zijn de fractievoorzitters van
de Nijkerkse partijen op de hoogte van het genomen besluit. De
verwachting is, dat zij nu al het mogelijke zullen doen om hun collega
politici in Arnhem zover te brengen, dat GS om moet. 24 februari valt
de beslissing

Wethouder Horst zeer teleurgesteld

“Een behoorlijke domper” zo reageert wethouder Geert Horst. Hij
heeft Conny Bieze aangegeven te verwachten dat de Nijkerkse
raadsfracties zich nu zullen roeren en met hun politieke
geestverwanten in Arnhem contact zullen opnemen. Connie Bieze zei
dat te kunnen begrijpen en dat, indien een statenmeerderheid alsnog
een bijdrage wenst te leveren, zij dat besluit loyaal zal uitvoeren. 

Onderstaande notite wordt 6 februari in Gedeputeerde Staten
besproken.

Hoevelaken_SIS_11746.pdf

zie ook dossier
- Knooppunt Hoevelaken
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