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Weer vragen over knooppunt Hoevelaken
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NIJKERK/HOEVELAKEN - Opnieuw wordt druk uitgeoefend op het Nijkerkse
gemeentebestuur om meer geluidsbeschermende maatregelen te bepleiten op het
knooppunt Hoevelaken. Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de
gemeenteraad heeft vragen gesteld.

door Henk Brinkman

Van der Woerd baseert zijn vragen op informatie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar
& Leefbaar. Volgens die informatie blijkt dat door de Provincie Utrecht en de gemeente
Amersfoort extra eisen voor geluidsreductie (reductie tot 60dB of minder) zijn gefinancierd
en aan het eisenpakket in de bestuursovereenkomst (BOK-2) zijn toegevoegd. Volgens de
Stichting verlagen de extra maatregelen vanuit Utrecht/Amersfoort mogelijk ook de kosten
voor de noodzakelijke maatregelen aan Nijkerkse zijde. 

Van der Woerd wil weten of die eisen van Utrecht en Amersfoort zijn ingegeven door het
belang van de gezondheid van inwoners in de omgeving van het knooppunt of dat er
andere redenen zijn voor deze aanvullende eisen. Ook wil hij weten of deze aanvullende
eisen worden meebetaald door de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. 
Verder wil Van der Woerd weten of die aanvullende eisen worden verwezenlijkt door een
geluidsscherm langs de verbindingsboog tussen afrit Hoevelaken op de A1 en de van
Tuylstraat op de A-28 of door maatwerk aan individuele woningen. 
Uit informatie van SHB&L zou blijken dat oplossingen voor Nijkerks grondgebied
goedkoper zouden kunnen worden door invulling van de aanvullende eisen van Utrecht en
Amersfoort. Geluidsbeschermende maatregelen kunnen ook goedkoper uitvallen doordat
Nijkerk geen geluidsscherm wil langs het nieuwe bedrijventerrein de Flier, dat als
zichtlocatie langs de A28 wordt aangelegd. 
Van der Woerd roept het college op, gezien deze informatie, tot overleg om ook Nijkerkse
wensen tot eis in de bestuursovereenkomst op te nemen. Hij bepleit snelle actie, omdat
de termijn waarbinnen nog wijzigingen in de bestuursovereenkomst kunnen worden
opgenomen op 17 juli zou aflopen.
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