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2 miljoen genoeg voor doeltreffend
geluidscherm langs A28
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Volgens de stichting "Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar"kan er
voor 2 miljoen best een goed scherm bij knooppunt Hoevelaken
tussen de Van Tuyllstraat en de Flier (2200 meter)
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De stichting reageert daarmee op de brief, die wethouder Horst vandaag naar de raad
stuurde. Hij is daarin van mening - op bais van gegevens van Rijkswaterstaat - , dat er geen

geluidscherm voor 2 miljoen gebouwd kan worden.

IN eenbrief aand e raad zegt de stichting, dat ze meer informatie  van RWS wil ontvangen over

de echte kosten van het scherm, de inpassing van het saneringsscherm, de verlaagde kosten

van verhoogde damwanden, en ook waarom informatie gegeven door RWS in 2012 voor

aanleg kosten van een scherm niet correct was of op best misleidend was.

Bovendien zij  volgens de stichting veel goedkopere schermen ook mogelijk en noemt als

voorbeeld schermen, die de gemeente Heumen gaat plaatsen. Die kosten maar 180 euro per

meter.

De brief van de stichting aan de raad kunt u hier lezen.

Zie ook dossier Knooppunt Hoevelaken.

Volg ons ook via: 3,3KVind ik leuk Follow 1,435 follow ers
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doeltreffend geluidscherm l…
Volgens de stichting "Hoevelaken Bereikbaar
& Leefbaar"kan er voor 2 miljoen best een

goed scherm bij ...
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De Globe aan de J.J.A. Goeverneurlaan 3 in

Twijfel over
herinrichting straten
Straten, zoals de Asterlaan en Ridderspoor
worden op geknapt. ten minste, dat staat in

de plannen. Maar...
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Twijfel over
herinrichting straten
Straten, zoals de Asterlaan en Ridderspoor
worden op geknapt. ten minste, dat staat in
de plannen. Maar...

Geluidsbescherming nog
niet geregeld
Nog steeds is er onvoldoende geld voor een
geluidsscherm langs de A28.  De Provincie

zou meer bij willen ...

Rainwinner primeur bij 't
Blokhuus
Regenwater opvangen om de wc door te

spoelen. Dat gebeurt sinds vandaag bij
basissschool 't Blokhuus.
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