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Geluidsscherm langs A28 beschermt
straks Holkerveen en Hoevelaken
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Langs de rijksweg A28 tussen de VanTuyllstraat en de afslag

Nijkerk-Zuid moet een aaneengesloten geluidsscherm komen. Die
wens heeft de gemeenteraad van Nijkerk uitgesproken, nadat de

VVD-fractie hiertoe een motie heeft ingediend. 

Aan de Amersfoortse kant stond al een scherm, maar naast wat kleine saneringsschermen
werden aan de Nijkerkse kant geen geluidswerende maatregelen genomen. 
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Met dit voorstel worden straks Holkerveen en Hoevelaken beschermd van ongewenste
geluidsoverlast. De provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk hadden beide al € 1 miljoen
toegezegd. De in totaal € 2 miljoen euro wordt aangewend om een geluidsscherm te
realiseren van 2200 meter lengte en 2,5 meter hoogte. 

Ook is in de motie opgenomen dat vanaf het klaverblad Hoevelaken en de Van Tuyllstraat

eveneens schermen worden geplaatst, maar hiervoor is nog geen financiering gevonden.
Wethouder Horst heeft deze week overleg gevoerd met gedeputeerde staten en de
projectleider en die geven het initiatief een grote kans van slagen.    
Zie ook dossier Knooppunt Hoevelaken.
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Cursus "Natuurlijk,
een netwerk!" van start 
Voor ouders en familie van iemand met een
verstandelijke beperking of autisme
spectrum stoornis organiseren ...

Feesten tot 5 uur mag
The Central Dome kan aan de slag. Vijf keer
per jaar mag een groot feest (hardcore,
dance, house etc.) worden ...

Geluidsscherm langs A28
beschermt straks Holkervee…
Langs de rijksweg A28 tussen de
VanTuyllstraat en de afslag Nijkerk-Zuid

Examens Groenhorst
Nijkerk goed verlopen
Van de GL leerlingen is 91 % geslaagd,
waarvan de helft ook een TL diploma heeft
behaald. Van de BL leerlingen ...

Geen bom bij sluis
Rijkswaterstaat dacht bij de sluis aan de
Berencamperweg mogelijk een bom gezien
te hebben. Het bleek loos alarm.

Feesten tot 5 uur mag
The Central Dome kan aan de slag. Vijf keer
per jaar mag een groot feest (hardcore,
dance, house etc.) worden ...
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moet een aaneengesloten ...

Expeditie Corlaer:
"Hier doen we het voor"
De aula van het Corlaer College zat
donderdagavond vol leerlingen, ouders,
coaches en sponsoren. De ...

Examens Groenhorst
Nijkerk goed verlopen
Van de GL leerlingen is 91 % geslaagd,
waarvan de helft ook een TL diploma heeft
behaald. Van de BL leerlingen ...

Plan voor inkooptaken
Sociaal Domein 2014 -2015
Met ingang van 1 januari 2015 worden
gemeenten verantwoordelijk voor veel
nieuwe taken binnen het Sociaal ...

Uitgeverij Lemniscaat
schenkt aan bibliotheek
Bibliotheken gemeente Nijkerk heeft bij een
prijsvraag van Uitgeverij Lemniscaat ruim 680
boeken gewonnen. ...
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