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NIEUWS UIT NIJKERK

Waar een wil is, is een weg met geluidsschermen

ARNHEM – Een delegatie van
PROgressief21 vond in Arhem veel
begrip bij de fracties van de PvdA
en GroenLinks. De vraag blijft
achter, waar het geld voor de
geluidsschermen vandaan moet
komen.

vandaag was een delegatie van
PROgressief 21 (Nadya Aboyaakoub-
Akkouh, Eghard Kouwenhoven en Jan

Duijnhouwer) in Arnhem om over knooppunt Hoevelaken te spreken
met de fractie van de PvdA en de woordvoeder van GroenLinks. De
Nijkerkse politici hebben de problematiek uitgebreid kunnen
toelichten. Ze hebben er ook op gewezen, dat als de Provincie niet
met geld over de brug komt, er geen schermen zullen komen.

Grote problemen

Voor beide fracties is het duidelijk dat hier grote problemen aan de
orde zijn. Het is voor beide fracties duidelijk dat bereikbaarheid en
leefbaarheid samenhangende zaken zijn. Voor beide fracties is het
ook duidelijk dat de leefbaarheid verbeterd moet worden. Een
probleem blijft echter waar halen we de geldmiddelen vandaan. 

Gedeputeerde niet voor de voeten lopen

Ook willen ze de gedeputeerde niet voor de voeten lopen bij de
onderhandelingen die nu gaande zijn. Dus nu geen toezeggingen
voor 5 miljoen euro voor een geluidscherm. Maar dat leefbaarheid
aan de orde moet zijn is voor beide fracties noodzaak. Voor
GroenLinks was het daarnaast onbestaanbaar dat geluidsoverlast
rond de 70 dB acceptabel zou zijn. Dat probleem werd ook
onderkend door de PvdA. 

Jan Duijnhouwer: “De PROgressief 21 delegatie heeft bij het afsluiten
van het gesprek nog duidelijk gesteld dat erop beide fracties
gerekend wordt: Waar een wil is, is een weg…..”

zie ook dossier
- Knooppunt Hoevelaken
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