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PRO21 is blij met het besluit om toch een geluidsscherm te realiseren langs de
A28 tussen de Van Tuyllstraat en de afslag Corlaer. Zo laat de partij in een
persbericht weten.

Fractievoorzitter Antoinette de Bruin: "Jarenlange actie heeft tot resultaat geleid. In onze gemeenteraad
heeft de reconstructie van knooppunt Hoevelaken tot forse discussies geleid. Uiteindelijk kon de raad
onder aanvoering van PRO21 en de VVD toch unanieme besluiten nemen om politici landelijk en
provinciaal ook in actie te laten komen en goede plannen aan Rijkswaterstaat aan te reiken.  Op basis van
onze acties, fantastisch ondersteund en gevoed door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar,
gesteund door vele Hoevelakers, is een geweldig resultaat bereikt voor de toekomst. 

Trots kunnen we memoreren dat inwonersparticipatie en actie vanuit de inwoners en de gemeente tot
resultaten kan leiden. Dankbaar zij wij ook voor de rol van onze voormalige  fractievoorzitter en raadslid,
 Jan Duijnhouwer die met zijn onuitputtende energie volgehouden heeft om toe te werken naar dit
resultaat. PRO21 is blij met dit behaalde resultaat."
Zie ook dossier Knooppunt Hoevelaken.
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Actueel

Koude opening
Oosterstraat
Met het leggen van de laatste steen – aangereikt door de Goed Heiligman – verrichte wethouder René
Windhouwer ...

AMIVEDI: Vermist en
gevonden huisdieren
Amivedi-Nederland is de werknaam van de Stichting Amivedi, een landelijke vrijwilligersorganisatie die
zorgt ...

Vierde Nijkerk on Ice in
de steigers
Er wordt momenteel weer hard gewerkt op het Plein om de ijsbaan vrijdag op tijd open te kunnen doen.

Bestelbus botst op
vrachtwagen
A28 - Rond half vijf heeft een bestelbus een vrachtwagen aangereden

Villa Jolly in
Daltonschool Corlaer
Direct na de kerstvakantie opent Kindercentrum Villa Vrolijk haar deuren in het gloednieuwe gedeelte ...
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Stem op uw politicus van het jaar 2014

Uitgelicht

Nieuws Nijkerk

03-12  AMIVEDI: Vermist en gevonden huisdieren

02-12  Vierde Nijkerk on Ice in de steigers

01-12  Bestelbus botst op vrachtwagen

01-12  Villa Jolly in Daltonschool Corlaer

30-11  Accent derde bij Onderwijsprijs Gelderland

30-11  Robot EOD onderzoekt zwaar vuurwerk

Sport

Koude opening Oosterstraat

03-12

Fortius en Sparta Nijkerk samen verder

03-12
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