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KvK: Houd bedrijventerreinen rond Hoevelaken bereikbaar
25m
donderdag 5 mei 2011
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland voorziet grote problemen als de aangekondigde
afsluiting van afrit Hoevelaken in het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit van minister Schultz doorgaat.
"Afsluiting heeft verregaande gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio, het vestigingsklimaat en de
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leefbaarheid", zegt de KvK in een reactie aan Minster Schultz op haar plannen.
In het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit staat een betere doorstroming op de A28 centraal. De
maatregelen hebben betrekking op het verbreden van de A28 tussen het Knooppunt Rijnsweerd bij
Utrecht en knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort. De Kamer van Koophandel omarmt de uitbreiding van
de wegcapaciteit, omdat een betere doorstroming ook een betere bereikbaarheid garandeert voor het
omliggende aanwezige bedrijfsleven. Afsluiting van de afrit Hoevelaken is echter niet acceptabel.
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Integrale oplossing
"Afsluiten van afrit Hoevelaken staat volgens ons haaks op de doelstellingen van het bevorderen van de
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doorstroming en bewaken van de verkeersveiligheid", zegt Ton Voortman, directeur economische
ontwikkeling van de KvK. "Het werkt sluipverkeer en extra kosten voor het bedrijfsleven in de hand. In
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onze reactie naar de minster pleiten wij voor een integrale oplossing om de knelpunten op te lossen.
Betrek het bedrijfsleven erbij om te komen tot slimme en goedkopere oplossingen, zorg dat de
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bereikbaarheid van de omliggende werklocaties gegarandeerd worden en blijf aandacht schenken aan
een goede doorstroming op de A28. Want de verenging tot vier smalle banen zal zonder aanvullende

20h

maatregelen tot problemen leiden. Ons voorstel is om ook te kijken of er in dit opzicht alternatieve
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routes zijn om de doorstroming beter te borgen, hoe lastig dat ook zal zijn. Ook verwachten wij dat de
minister het bedrijfsleven en het bestemmingsverkeer van zorgvuldige en tijdige informatievoorziening
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voorziet."
Stem laten horen
De KvK heeft haar zienswijze gedeeld met de werkgeversorganisaties en bedrijfskringen rondom het
knooppunt, en is verheugd dat deze ondersteund wordt. "Wij zien dat onze zienswijze ondersteund
wordt en dat ook zij op de plannen van de minster reageren. Samen optrekken en komen met goede
alternatieven helpt hopelijk mee om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen in Hoevelaken en omgeving
bereikbaar blijven", aldus Ton Voortman.
Bron: KvK
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