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Project Knooppunt Hoevelaken vertraagd
Uitvoering van het Project Knooppunt Hoevelaken
is om budgettaire redenen vertraagd en de
uitvoering zal nu plaatsvinden tussen 2019 en
2023/24. Desalniettemin gaan de voorbereidingen
voor het project gewoon door.

Dit project kent een bijzondere wijze van aanbesteden: De
minister heeft het budget voor het project vastgesteld en
heeft bepaald dat een eventueel overschot bij de
aanbesteding gebruikt mag worden om wensen van de
regio (maar ook wensen van Rijkswaterstaat - RWS) te
financieren. De aannemer die het beste scoort op alle
beoordelingscriteria, waarvan het vervullen van wensen er

één is, krijgt de opdracht. Op deze manier wordt de creativiteit van de aannemer om het project slim
aan te pakken gestimuleerd. De kans op het vervullen van wensen wordt verhoogd als daarvoor een
gedeeltelijke financiering door de regio wordt ingezet. 

Binnenkort zal de Bestuursovereenkomst 2 (BOK2) worden gesloten tussen Rijk en Regio. Daarin
worden alle afspraken vastgelegd over het project waaraan niet meer getornd zal kunnen worden.
Dat gaf heel veel werk voor alle betrokken partijen (en voor onze Stichting) en u heeft daarover in de
krant en op onze website al het een en ander kunnen lezen. De financiering moet ook al in de
Bestuursovereenkomst 2 (BOK2) worden vastgelegd. Streefdatum voor ondertekenen door alle
betrokken partijen is midden 2013.
Voor Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar zijn twee punten van groot belang: 
• Vermindering van de geluid en milieu overlast in Hoevelaken en omgeving en langs de A28
• Behoud van de Hoevelaken A1 aansluitingen 

Op dit moment is de stichting nog niet tevreden met de maatregelen die zijn getroffen ter behoeve
van vermindering van geluids- en milieu-overlast. Daarnaast is de verdeling van de lasten tussen
Nijkerk asymmetrisch in het nadeel van Nijkerk. Er is besloten een werkgroep te vormen, waarin de
Stichting ook deelneemt, om Wethouder Horst bij de onderhandelingen over deze lastenverdeling bij
te staan.

Het behoud van de aansluiting Hoevelaken A1 is inmiddels wel vastgesteld. De stichting schrijft blij
en trots te zijn dat dit doel in ieder geval al behaald is. 
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Meer nieuws uit Nijkerk
15-05-2013 - In gesprek over nieuwe kleedruimtes en kantine voor Veensche Boys 
14-05-2013 - 1 juni 2013: Appel met Pit 
13-05-2013 - Collage '600 jaar Nijkerk' in Huize Sint Jozef 
13-05-2013 - G-sportdag voor mensen met een beperking op 8 juni 
13-05-2013 - Sparta Nijkerk: nog 3 finales 
13-05-2013 - Geslaagd voor het rijbewijs bij Rijschool Aart! 
12-05-2013 - NSC is weer gedegradeerd naar de eerste klasse. 
11-05-2013 - Open dag Veluwse wijngaarden 
11-05-2013 - Cadeaubon van de bibliotheek 
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11-05-2013 - Roos voor moeders in het centrum 
11-05-2013 - Manege Kraaij 3e op NK Carrousel 
10-05-2013 - Nieuwe speeltuin Hogenhof 
10-05-2013 - Drukte bij het Festival der Volken 
10-05-2013 - Workshop communicatie met jongeren bij Chill-Out 
09-05-2013 - Autobedrijf Auto Nol halve-finalist ‘BOVAG Autobedrijf van het Jaar’ verkiezing. 
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