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HOEVELAKEN

De stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is blij met het
geluidscherm, dat er nu toch komt langs de A28 tussen de tunnel bij
de Van Tuyllstraat en de af slag Nijkerk Zuid/ Vathorst.
De stichting: "Blijft over een geluidsvoorziening voor het stuk tussen het Knooppunt en de van
Tuyllstraat. Daarvoor zijn geen fondsen beschikbaar en dat wordt nu als wens in BOK2
opgenomen. RWS zal in elk geval een deel van deze voorziening moeten realiseren op basis van
de overeenkomst met Amersfoort dat voor inwoners van Amersfoort bij de reconstructie de
geluidoverlast beperkt moet worden tot maximaal 60 dB. Verder hebben wij als Stichting de
potentiële aannemers geadviseerd om de verbindingsboog A1 Oost (uit richting Apeldoorn)
naar A28 Noord (richting Zwolle) op een verhoogd zandlichaam te plaatsen. Als dat advies
wordt overgenomen ontstaat er om die reden toch een geluidswal, zodat de betreffende
inwoners van Amersfoort en de inwoners van Hoevelaken een betere bescherming krijgen tegen
de geluidsoverlast van verkeer op de A1 en A28 en het Knooppunt zelf."
http://nijkerk.nieuws.nl/HOEVELAKEN/20141107/Stichtingblijmetgeluidsscherm
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Nu de wensen van de stichting bijna gerealiseerd zijn, zit het werk er voor de stichting er zo
goed als op. Dankbaarheid overheerst: "Wij willen als Stichting alle partijen die hebben
meegewerkt en bijgedragen aan het realiseren van onze doelstellingen hartelijk danken voor al
hun inspanningen. In het bijzonder Jan Duinhouwer van Progressief 21 en Boudewijn van der
Woerd van de VVD die ons in de afgelopen jaren met raad en daad hebben bijgestaan. En
natuurlijk ook de gemeente Nijkerk en wethouder Geert Horst voor alle inspanningen die
uiteindelijk tot dit goede resultaat hebben geleid.
En wij danken natuurlijk ook alle Vrienden van de Stichting en bedrijven die ons over de jaren
hebben gesteund en gesponsord om de doelstellingen te realiseren. Ons werk is nog niet klaar
echter: Wij zullen als Stichting er op blijven toezien dat de afspraken die zijn vastgelegd worden
nagekomen en dat de overlast tijdens de bouw inderdaad zoveel mogelijk wordt
geminimaliseerd. De website van de Stichting blijft in de lucht en als er nieuwe ontwikkelingen
te melden zijn dan zullen wij u – zoals steeds - middels een Nieuwsbrief of Nieuwsflits blijven
informeren."
Zie ook dossier Knooppunt Hoevelaken.
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Actueel

Ondernemersglossy huis
aan huis verspreid

Vijf onderneemsters uit Hoevelaken hebben de glossy 3871 gelanceerd. Vanaf 4 december wordt
het blad (oplage 4000) ...

De Spreng eert
oorlogsslachtoffer Strang

De groepen 7 en 8 van basisschool De Spreng hebben op de 106de geboortedag van de in
Hoevelaken gesneuvelde ...

Arno debuteert met Kerst
CD single

ACHTERVELD - Afgelopen zondagmiddag 30 november 2014 heeft de 15-jarige Arno Mijnten uit
Hoevelaken zijn eerste CD...
http://nijkerk.nieuws.nl/HOEVELAKEN/20141107/Stichtingblijmetgeluidsscherm
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MHC Hoevelaken maakt kans
op €10.000 in de Nuon Club Competitie

Hockeyclub Hoevelaken (MHCH) is een van de 50 genomineerden in de landelijke Nuon Club
Competitie. ...

15.000 euro voor
Nepal-project

De sponsorloop die Unica Installatietechniek op 11 september 2014 organiseerde om geld in te
...
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Competitie. ...

15.000 euro voor
Nepal-project

De sponsorloop die Unica Installatietechniek op 11 september 2014 organiseerde om geld in te
...

Zoeken

Uitgelicht
Stem op uw politicus van het jaar 2014

Nieuws

Koude opening Oosterstraat

03-12
03-12 AMIVEDI: Vermist en gevonden huisdieren
02-12 Vierde Nijkerk on Ice in de steigers
01-12 Bestelbus botst op vrachtwagen
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