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NIEUWS UIT NIJKERK

ChristenUnie: afrit Hoevelaken verplaatsen en niet
opheffen

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Carla
Dik-Faber heeft minister Schultz in
Kamervragen (die kunt hieronder in
de pdf lezen) gevraagd serieus te
kijken naar het voorstel van onder
meer de Stichting Hoevelaken
Bereikbaar & Leefbaar om de afrit
Hoevelaken niet op te heffen maar te
verplaatsen. Dik-Faber: ,,Het lijkt er
op dat de verkeersveiligheid kan
worden gegarandeerd door bij de

uitbreiding van het knooppunt de afrit te verplaatsen naar het
oosten. Zo hoeft deze voor de regio belangrijke afrit niet gesloten te
worden en wordt voorkomen dat veel mensen moeten omrijden.”

Afsluiting noodzakelijk

In de Tweede Kamer is reeds meerdere malen gevraagd de afrit niet
te sluiten. In december zei de minister echter nog dat de afsluiting
noodzakelijk is nu de verbindingsboog tussen de A28 en de A1 wordt
verdubbeld. Er zouden te veel weefbewegingen ontstaan om verkeer
uit de richting Amsterdam veilig van de afrit gebruik te kunnen laten
maken. Door de afrit naar het oosten te verplaatsen is er echter wel
voldoende ruimte voor deze weefbewegingen.  

Dik-Faber: “Het mooie is dat de afrit ook bij verplaatsing blijft
aansluiten op het lokale wegennet op de bestaande locatie bij
Hogeweg. Hier zijn verder geen aanpassingen nodig. Tijdens
inspraakavonden is beweerd dat verplaatsing van de afrit niet zou
kunnen omdat de weg dan te dicht bij het spoor zou komen. Volgens
de ChristenUnie is er echter voldoende ruimte. Ik wil daarom dat de
minister deze variant goed onderzoekt. Als het echt niet kan, dan
moet zij dit aantonen.”

Wethouder blij

Wethouder Horst laat weten blij te zijn met het initiatief van zijn
partijgenoten in Den Haag. Hij wacht met buitengewone
belangstelling de reactie van de minister af.

Vragen Dik Faber.pdf
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