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NIJKERK/HOEVELAKEN - De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) heeft
forse kritiek op het gemeentebestuur van Nijkerk. De Stichting roept het gemeentebestuur
op nogmaals met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat te onderhandelen over
geluidsbeschermende maatregelen bij het knooppunt Hoevelaken.

door Henk Brinkman

Woordvoerder van de stichting, Rob Wesselingh, verbaasde zich vorige week al over de
berichtgeving in deze krant over de aanbesteding van de werkzaamheden voor het
knooppunt. Het gemeentebestuur had daarover een raadsinfomatiebrief naar de
gemeenteraad gezonden, maar had de stichting daarvan geen afschrift gestuurd.
Wesselingh herinnerde daarbij aan afspraken die zijn gemaakt om de stichting te
informeren over belangrijke ontwikkelingen. Ook hekelde hij het grote verschil in
benadering tussen Amersfoort en Utrecht enerzijds en Nijkerk en Gelderland anderzijds. 

In een persbericht dat dinsdag door SHB&L werd gepubliceerd constateert SHB&L dat
Amersfoort en Utrecht hun wens voor geluidsvoorzieningen hebben gekocht voor een
bedrag van 7,2 miljoen euro. Bovendien houden beide overheden nog 1,8 miljoen euro in
reserve voor aanvullende maatregelen. Doordat Amersfoort en Utrecht zoveel geld
beschikbaar stellen en de geluidswerende maatregelen 'kopen' heeft Rikswaterstaat zich
ook verplicht maatregelen te nemen dat woningen met niet meer dan 60 dB worden
belast. Mochten de maatregelen onvoldoende zijn, zo constateert SHB&L, dan betaalt
RWS de extra benodigde werkzaamheden uit rijksmiddelen. En dat zou, volgens SHB&L,
ten koste kunnen gaan van een eventueel overschot dat voor de wensen van andere
partijen, zoals de Nijkerkse wens voor geluidsbescherming langs de A28 voor de
inwoners van Hoevelaken en Holkerveen. SHB&L trekt de conclusie dat Hoevelaken door
deze ontwikkeling van Poort naar de Veluwe dreigt te veranderen in het verdomhoekje van
Gelderland.

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar roept het gemeentebestuur van Nijkerk
daarom op om samen met de provincie Gelderland opnieuw over de Nijkerkse wensen
voor geluidsbeschermende maatregelen te gaan onderhandelen met Rijkswaterstaat. Uit
contacten met Rijkswaterstaat blijkt dat er nog gelegenheid is tot onderhandelen tot 17 juli
van dit jaar. De Stichting realiseert zich dat de bijdragen van Nijkerk en Gelderland
omhoog moeten, maar wijst er op dat een deel van de maatregelen van Amersfoort al
resulteren in geluidsbescherming van Hoevelaken, waardoor de kosten sterk worden
teruggebracht. De lengte van een geluidsscherm wordt ook al ingekort door de wens van
Nijkerk om van bedrijventerrein de Flier een zichtlocatie te maken, zodat daar geen
geluidsscherm hoeft te worden geplaatst. Alle reden volgens SHB&L om opnieuw te
onderhandelen met Rijkswaterstaat en tot een redelijke oplossing te komen. 
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