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De entree van Hoevelaken dreigt ontsierd te worden door tientallen zonnepanelen.
Gerrit Steen

'Met een vriend als Amersfoort,
geen vijanden meer nodig'
12-11-2016, 13:37 | Van de redactie
AMERSFOORT De aanleg van een park met zonnepanelen aan de westkant van het
Hoevelakense Bos en de komst van een volkstuinencomplex in de omgeving van de
Achterhoekerweg moeten door de gemeente Amersfoort van tafel worden gehaald. De
Nijkerkse wethouder Wim van Veelen moet zijn Amersfoortse collega's duidelijk maken dat
de aanleg van beide zaken niet wordt geduld door de Nijkerkse gemeenteraad. Dat vindt de
gemeenteraad van Nijkerk.
Wijnand Kooijmans
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar houdt momenteel een enquête onder de
inwoners naar het draagvlak voor de komst van zonnepanelen op een terrein met een
oppervlakte van vijftien voetbalvelden. Duidelijk is dat 95 procent van de invullers 'nee' zegt.
Uit de respons vanuit Amersfoort blijkt dat ook daar weerstand bestaat. ,,En dat is iets anders
dan Amersfoort ons probeert te doen geloven", zo zegt voorzitter Rob Wesselingh van de
stichting. ,,De aanleg gaat ten koste van de mooie dorpsentree van Hoevelaken. Wij maken
ons momenteel grote zorgen over de besluitvorming door de Amersfoortse raad.
Een besluit daar is nog niet definitief gevallen. Maar bekend is dat D66 in de Amersfoortse
raad met een motie wil komen het zonnepark versneld aan te leggen. Het besluit is in strijd
met afspraken die bij de verbreding van het riviertje De Laak op Nijkerks grondgebied zijn
gemaakt. Nijkerk ging daar noodgedwongen mee akkoord, zij het onder stringente
voorwaarden. Boudewijn van der Woerd: ,,Er moet een duidelijk overzicht komen van wat
wel en niet is nagekomen wat met Amersfoort is afgesproken. Wij voelen ons overvallen
door de snelheid waarmee de zonnepanelen er worden doorgedrukt, zonder dat wordt
gekeken naar de belangen van de buurgemeente. Wij moeten de gemeenteraad van

Amersfoort per brief duidelijk maken dat deze locatie per direct buiten beeld moet worden
geplaatst."
Volgens Boudewijn van der Woerd ontbreekt het Amersfoort aan inzicht als het gaat om de
invulling van de groene buffer tussen beide gemeenten. Ook op dit punt moeten gemaakte
afspraken, zo vindt de liberale voorman, afspraken worden nagekomen. Hildbrand Rozema
(CU/SGP) heeft de indruk dat de afspraken met Nijkerk door Amersfoort niet naar de letter
maar nog meer naar de geest niet worden nagekomen. Zo is de komt van horeca in strijd met
de afspraken rond de bescherming van de polder Arkemheen.
Voor Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) geldt nog steeds dat je met zulke vrienden als
Amersfoort geen vijanden nodig hebt. Maar liever had hij nu willen spreken over een goede
buur. ,,Amersfoort denkt dat Nijkerk niet meetelt. Dat geeft mij een onplezierig gevoel. Er
zouden geen bruggen komen, geen horeca, maar ze zijn er al of komen." De komst van de
volkstuinen wil hij desnoods via de juridische weg zien te voorkomen. Zoals ook de
zonnepanelen er niet dienen te komen. ,,Bij de herindeling heeft Amersfoort deze grond van
Nijkerk gekregen en wordt nu gebruikt om hun problemen op te lossen. Nergens mag een
coffeeshop behalve hier."
Ook Joop van Ruler (CDA) wil eventueel juridisch de volkstuinen voorkomen. Van Veelen
kan aan de slag om de gevoelens van de raadsleden over te brengen aan zijn Amersfoortse
collega.

