
VIDEO's: "Als ik kan blijven leven met die lucht" - Nieuws in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken

http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/257/106173[04/02/2013 09:36:07]

DOSSIER KNOOPPUNT HOEVELAKEN

VIDEO's: "Als ik kan blijven leven met die lucht"

NIJKERK - In het Politiek Café
(van omroepN) van afgelopen
vrijdag is uitvoerig gepraat over
de situatie met de
geluidsschermen langs de A28.

Cameraman Robin Hackmann legde
het gesprek voor u op video vast. We
hebben drie delen voor u.

Motie van SGP

In deel 1 maakt Hans Boer van de Combinatie bekend, dat zijn partij
in de Provincie (de SGP) met een motie zal komen om toch geld
beschikbaar te stellen.

CDA komt kijken

In deel 2 blijkt, dat de Statenfractie van het CDA woensdag
poolshoogte komt nemen. De Nijkerker Kees van Baak zit in die
fractie.

Ongewisheid over afrit A1

In deel 3 wordt nog even gepraat over het afsluiten van de afrit op
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de A1 en Mevrouw Van Putten (zij woont langs de A28) besluit met te
zeggen: ” Ik zal moeten blijven zitten tot het einde der dagen, als ik
kan blijven leven met die lucht.”

zie ook dossier
- Knooppunt Hoevelaken
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