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NIEUWS UIT NIJKERK

Geen handtekening onder knooppuntovereenkomst

NIJKERK - De Stichting
Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
riep aan het begin van de
raadsvergadering op om de
overeenkomst over de
reconstructie van knooppunt
Hoevelaken niet te ondertekenen.
De raad ploegde daarna de hele
situatie rond het knooppunt nog
een keer door, met name over de
geluidschermen. Na de schorsing

bleek men raadsbreed niet bereid nu al een handtekening
onder de overeenkomst te zetten.

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft afspraken in
Amersfoort en bij de minister gevonden, waaruit zou blijken, dat de
verbreding van de A28 aan Nijkerkse en aan Amersfoortse kant zou
gebeuren. Dit staat haaks op het juridisch advies, dat het college
heeft ingewonnen. Dat advies is gebaseerd op de informatie, die bij
de gemeentes Nijkerk en Amersfoort beschikbaar was.

Overleg over vervolgstappen

Burgemeester Renkema stelde voor, dat fractievoorzitters, wethouder
en de stichting rond de tafel gaan om over de vervolgstappen te
brainstormen.
Dat gaat gebeuren. De VVD zal daarin bepleiten, dat wethouder Horst
meer passie uitstraalt om duidelijk te maken, dat Nijkerk een beter
resultaat dan tot nu toe heel erg billijk vindt.

zie ook dossier
- Knooppunt Hoevelaken
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