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Aanpassingen knooppunt toch
mogelijk?

Gepubliceerd: 22 apr 2014 19:04  Laatste update: 22 apr 2014 19:14  H O EVEL AK EN

De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar meent uit brieven te
kunnen opmaken, dat nog niet alles dicht gemetseld is in de
knooppunt Hoevelakenplannen

In een uitvoerige brief aan de raad laat de stichting weten, dat Amersfoort en de Provincie
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Tweet 1

Utrecht flinke investeringen willen doen om de geluidsoverlast beneden de 60 db te houden.
Rijkswaterstaat zou zich daar aan moeten houden. Met een ingewikkelde redenering houdt

de stichting de politici voor, dat daarmee ook een deel van de geluidsbescherming voor

Hoevelaken gerealiseerd wordt.

Nijkerk wil bovendien bedrijventerrein "De Arkerpoort" zichtbaar houden voor het verkeer

op de A28. Kortom, de gemeente houdt als het ware geld over.Maar dat geld kan dan besteed

worden aan goede geluidswerende maatregelen voor de gedupeerden langs de A28. De

stichting roept de gemeente op met RWS en de Provincie Gelderland hierover te gaan

onderhandelen.

Zie ook dossier Knooppunt Hoevelaken.
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VIDEO: 128 leerlingen
 herdenken Walter Strang
Groep 8 van de basisscholen in Hoevelaken
verzamelden zich vanmorgen in De Haen,

omdat ze 4 mei ...

Bijzondere wensvervulling
Directie en kinderen van De Hoeve School
lieten dankzij medeleven van vele leraren,

vaders en moeders van ...
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