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HOEVELAKEN - Alle afslagen op
rijksweg A1 van een naar
Hoevelaken blijven in de
toekomst geopend. Ook vanuit de
richting Amsterdam en Zwolle.

Deze gaat in de komende jaren
alleen tijdelijk dicht in verband met
de reconstructie van het knooppunt
Hoevelaken.Nijkerks wethouder
Geert Horst is bijzonder blij met dit
besluit dat dinsdag aan het eind
van de middag bekend werd.
Hiermee is één van de twee
belangrijkste eisen van Nijkerk ingewilligd, het bereikbaar houden van Hoevelaken. Hij hoopt dat de
tijdelijke afsluiting maximaal zes jaar in beslag neemt.

De tweede wens is de reductie van de geluidsoverlast voor de inwoners van Hoevelaken, Holkerveen en
Nijkerkerveen na verbreding van rijksweg A28. Hierover vindt nog overleg plaats met Rijkswaterstaat.

Doorslag bij het open houden van de op- en afritten Hoevelaken op rijksweg A1 (Amsterdam-Apeldoorn)
is het besluit van de provincie Utrecht hieraan vijf miljoen euro bij te dragen.

Utrecht heeft tien miljoen euro gereserveerd voor de reconstructie van het knooppunt. Maar tot nu toe
was geen bestemming aan dat geld gegeven.

Met het geld van Utrecht is de benodigde dertien miljoen euro voor het open houden van de op- en
afritten bijeen gebracht. Nijkerk zelf had eerder al één miljoen euro hiervoor uitgetrokken, de gemeente
Amersfoort twee miljoen. Door Provinciale Staten van Gelderland werd twee weken geleden besloten vijf
miljoen bij te dragen aan het open houden van de afslagen.
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