
Subject: Weg Aanpassings Besluit A28 afsluitend bericht
From: "Jan Lobeek" <j.lobeek@xs4all.nl>
Date: 21/01/2013 11:25
To: <Edwin@besseling.com>, <jverkiel@tln.nl>, <s.meersschaert@evo.nl>, <vrendenbarg@vno-
ncwmidden.nl>, <h.brenninkmeijer@mkb.nl>, <hessel.heins@kvk.nl>, <wpot@potholding.nl>,
<info@bezemeradvies.nl>, <j.luijkx@rabovastgoedgroep.nl>, <ioldemeule@unica.nl>,
<jverkerk@bilderberg.nl>
CC: <joyce.ramsbotham@planet.nl>, "'Rob Wesselingh'" <rob.wesselingh@planet.nl>, <dick.rooks@planet.nl>

Geachte lezer,
 
Voor de goede orde geef ik aan wat uiteindelijk het resultaat is van de door de S ch ng gevoerde ac es:
‐ Er is een gezamenlijk beroep ingediend door 11 par culieren uit Hoevelaken. Veel meer mensen
wilden ook een beroep indienen maar bleken geen zienswijze te hebben ingediend en konden derhalve
niet meedoen in het gezamenlijke beroep
‐ Er is een gezamenlijk beroep ingediend door 21 bedrijven, vnl. uit Hoevelaken.
‐ Er is een afzonderlijk beroep ingediend door de S ch ng, dat uitgebreider was dan de twee
bovengenoemde beroepen. Al deze beroepen zijn te vinden op de site van de s ch ng
www.hoevelakenbereikbaar.nl.

‐ Wij weten van een afzonderlijk beroep van tenminste één van de grotere Hoevelakense
bedrijven
 
Wij denken dat we een goede kans maken dit beroep te winnen. De Raad van State moet
binnen 6 maanden na 22/1 uitspraak doen
 
Wij willen u allen danken voor uw belangstelling en steun in deze zaak. Bijzondere dank gaat uit
aan de firma Besseling voor de gastvrijheid bij de besprekingen en de bijzondere steun van de
firma.
 
Voor wat betre  de A28 is het dus nu afwachten.
 
Onze strijd voor het behoud van de aanslui ng Hoevelaken in het kader van het knooppunt
project gaat nog lang door. Zoals U weet is het behoud van de op‐ en afrit rich ng Apeldoorn al
zeker, dat is onderdeel geworden van het basisproject.
Het behoud van de westelijke op‐ en afrit (dus rich ng Amsterdam) is nog niet zeker. Wij
streven ernaar die ook in het Programma van Eisen opgenomen te krijgen. Dat gebeurt alleen
als de regionale par jen de financiering daarvan voor hun rekening nemen. De kosten daarvan
zijn E 13 miljoen. Gelderland hee  E 5 miljoen toegezegd, Nijkerk E 1 miljoen. Utrecht en
Amersfoort hebben ieder E 10 miljoen uitgetrokken, maar hebben (nog) niet gespecificeerd
waar die bedragen aan worden besteed. Op de wensenlijst van Amersfoort staat ook nogal het
een en ander aan milieuwensen, die ook zeer belangrijk zijn. Er moet dus nog een concrete
toezegging komen voor E 7 miljoen. Amersfoort speelt daarin een zeer belangrijke rol. Wij doen
ons best om deze zaak afgerond te krijgen en de aanslui ng “veilig “ te stellen.
 
Daarnaast ze en wij ons ook sterk in voor verbetering van de lee aarheid voor omwonenden.
 
met vriendelijke groet,
 
Jan Lobeek
Secretaris SHB&L
06 5026 3875
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From: Jan Lobeek
Sent: Thursday, January 03, 2013 6:09 PM
To: Edwin@besseling.com ; jverkiel@tln.nl ; s.meersschaert@evo.nl ; vrendenbarg@vno-ncwmidden.nl ;
h.brenninkmeijer@mkb.nl ; hessel.heins@kvk.nl ; wpot@potholding.nl ; info@bezemeradvies.nl ;
j.luijkx@rabovastgoedgroep.nl ; ioldemeule@unica.nl ; jverkerk@bilderberg.nl
Cc: joyce.ramsbotham@planet.nl ; 'Rob Wesselingh' ; dick.rooks@planet.nl
Subject: Re: (Ontwerp) Weg Aanpassings Besluit A28: Mogelijke afsluiting Hoevelaken A1 afslag voor verkeer
vanuit richting Amsterdam/Zwolle
 

Geachte lezer,
 
Op de eerste plaats wensen wij u een zeer voorspoedig 2013!
 
In aanslui ng op de vorige bespreking en de email hieronder stuur ik u het intussen door de SHB&L
opgestelde concept beroep.
 
Mogelijk vindt u het wat lang. In de vorige bespreking stelden wij vast dat de sterkste argumenten tegen
de afslui ng zijn gelegen in het feit dat er een adequate oplossing is om de afslui ng te voorkomen, de
in het concept genoemde verschoven afrit. Toch hebben wij in dit concept ook nog weer onze twijfels
genoemd over de verkeerscijfers en de geldigheid van het Vathorst Convenant. Dit laat in ieder geval toe
dat u mede beoordeelt wat de kracht van het hele verhaal is.
Ik zou gaarne uw commentaar op dit concept ontvangen vóór 10 januari aanstaande. Voor de goede
orde:
De berekening van het waarde verlies op onroerend goed in Hoevelaken (van 14 miljoen euro) heb ik
nog niet bijgevoegd, deze is nog in bewerking.
 
De SHB&L zal in ieder geval in beroep gaan.
 
Voor de deelnemers aan ons overleg zijn er de volgende mogelijkheden:
‐ Een eigen beroep indienen, dit is de aanbevolen ac e, met name voor de grotere bedrijven en
belangenorganisa es
‐ In groepsverband een beroep indienen. Daarvoor zullen wij een kortere variant beroepsschri
opstellen en alle ongeveer 30 bedrijven die een zienswijze indienden benaderen. Bij enkele deden wij
dat al. Daarnaast maken wij nog een variant voor par culiere indieners van zienswijzen, waarvan er dus
ook nog 80 zijn. Ook die zullen wij oproepen een gezamenlijk beroep in te dienen
‐ Afzien van een beroep
 
Ik zou gaarne vernemen welke mogelijkheid u kiest in deze zaak, ook vóór 10 januari svp.
 
Zoals bekend is de uiterste indieningsdatum 22 januari (ontvangen van het beroep in Den Haag). Dat
betekent dat omstreeks 15 januari al tot afronding van teksten en bijlagen moet worden gekomen. Wij
zullen graag volgende week samen met u vaststellen wanneer een nieuwe bespreking moet worden
georganiseerd.
 
Voor vragen en opmerkingen ben ik bereikbaar op dit emailadres jan.lobeek@xs4all.nl en op de
hieronder aangegeven telefoonnummers.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Lobeek
Secretaris SHB&L
06 50263875
033 2538853
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From: Jan Lobeek
Sent: Thursday, December 20, 2012 11:18 AM
To: Edwin@besseling.com ; jverkiel@tln.nl ; s.meersschaert@evo.nl ; vrendenbarg@vno-ncwmidden.nl ;
h.brenninkmeijer@mkb.nl ; hessel.heins@kvk.nl ; wpot@potholding.nl ; info@bezemeradvies.nl ;
j.luijkx@rabovastgoedgroep.nl
Cc: joyce.ramsbotham@planet.nl ; 'Rob Wesselingh' ; dick.rooks@planet.nl
Subject: Re: (Ontwerp) Weg Aanpassings Besluit A28: Mogelijke afsluiting Hoevelaken A1 afslag voor verkeer
vanuit richting Amsterdam/Zwolle
 

Geachte lezer,
 
In de bijlage vindt u:
‐ Een kort verslag van de bespreking ten kantore van de Fa Besseling mbt  mogelijke ac es tegen de
voorgenomen afslui ng van de afrit A1 Hoevelaken
‐ Een verslag van de bespreking van de s ch ng met RWS van 14/12 waar werd gepoogd om nadere
informa e in te winnen over de door RWS gehanteerde verkeerscijfers en het alterna ef verschoven op‐
en afrit.
 
Na  de kerst/ Nieuwjaarsperiode zullen wij met u weer contact opnemen om vast te stellen welke par je
een beroep willen indienen en hoe daarin kan worden samengewerkt.
De s ch ng zal alvast werken aan haar eigen concept beroep en kan dat delen zodra een eerste concept
gereed is.
 
Met vriendelijke groet en u een goede Kerst en voorspoedig 2013 toewensend.
 
Jan Lobeek
Secretaris SHB&L
06 50263875
 
From: Jan Lobeek
Sent: Thursday, December 06, 2012 7:06 PM
To: Edwin@besseling.com ; jverkiel@tln.nl ; s.meersschaert@evo.nl ; vrendenbarg@vno-ncwmidden.nl ;
h.brenninkmeijer@mkb.nl ; hessel.heins@kvk.nl ; wpot@potholding.nl ; info@bezemeradvies.nl
Cc: joyce.ramsbotham@planet.nl ; 'Rob Wesselingh'
Subject: Re: (Ontwerp) Weg Aanpassings Besluit A28: Mogelijke afsluiting Hoevelaken A1 afslag voor verkeer
vanuit richting Amsterdam/Zwolle
 

Geachte lezer,
 
In aanslui ng op de vorige email over dit onderwerp stelt de S ch ng Hoevelaken Bereikbaar en
Lee aar voor een bespreking te houden, op 17 december aanstaande, 16.00 u ten kantore van de firma
Besseling (dit als voorlopige  jd en datum, a ankelijk van uw beschikbaarheid).
 
Inmiddels hee  er op 3 december een druk bezochte voorlich ngsbijeenkomst plaatsgevonden in
Hoevelaken in De Klepperman. Ook de S ch ng hee  daar een presenta e kunnen geven en kunnen
aangeven waarom de afslui ng niet door moest gaan. Een kopie van die presenta e is bijgevoegd.
 
In de presenta e wijzen wij erop dat RWS, (volgens zijn rapport) nog een andere mogelijkheid zag voor
het behoud van de afrit, nl. een alterna ef “Verschoven op‐ en afrit”.  Dat scoorde volgens RWS
verkeerskundig beter dan het s ch ngsvoorstel, waar werd voorgesteld om het verkeer op de
verbindingsboog  jdig naar de rechterbaan te leiden. Dat alterna ef “Verschoven afrit”scoorde
verkeerskundig (bijna) even goed als de RWS oplossing (waarbij de afrit A1 vervalt) en kost maar E
1miljoen extra (en waarbij de afrit werd behouden). (het gehele A28 project kost E 220 miljoen). Helaas
deelde RWS naderhand mee een fout gemaakt te hebben en dat deze nieuwe variant in feite niet
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gebouwd kon worden, althans veel duurder zou zijn. Het s ch ngsvoorstel was volgens RWS niet
haalbaar vanwege de te grote verkeersdruk, die weer fors groter was dan in het vorige rapport was
gemeld.
De s ch ng hee  er in zijn presenta e op gewezen dat de RWS oplossing weliswaar de conges e op de
A28 bij Hoevelaken tegengaat, maar dat deze oplossing weer conges e op de A1 rich ng Apeldoorn zal
veroorzaken. Daaraan was door RWS geen aandacht besteed.
 
Nogal slordig dat alles. Wij geven het nog niet op.
 
Op 14 december hebben wij een bespreking met RWS waar we dieper op de verkeerscijfers in zullen
gaan en antwoord hopen te krijgen op onze vragen. Daarnaast zullen wij praten over het alterna ef
“verschoven afrit”om te zien in hoeverre dit alterna ef toch haalbaar is. Omdat die bespreking pas op
14/12 kan plaatsvinden stellen wij u voor om op 17/12 bij elkaar te komen, zodat wij u kunnen
informeren over het verloop van het gesprek.
 
Onze brief aan de Vaste Kamer Cie IM van de Tweede Kamer is nog niet besproken, de Cie vergadering is
uitgesteld.
 
Inmiddels is ook bekend geworden dat de laatste uitvoeringsbesluiten op 12 december ter visie worden
gelegd, zodat de termijn voor indiening van een Beroep start op die datum en op 22 januari 2013 sluit.
 
Gaarne ontvang ik een beves ging dat u beschikbaar bent en wilt deelnemen aan het gesprek op de
voorgestelde datum.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Jan Lobeek
Secretaris S ch ng Hoevelaken Bereikbaar en Lee aar
06 5026 3875
033 2538853
 
From: Jan Lobeek
Sent: Friday, November 30, 2012 2:48 PM
To: Rob Wesselingh ; Edwin@besseling.com ; jverkiel@tln.nl ; s.meersschaert@evo.nl ; vrendenbarg@vno-
ncwmidden.nl ; h.brenninkmeijer@mkb.nl ; hessel.heins@kvk.nl ; w.pot@potholding.nl ; info@bezemeradvies.nl
Cc: joyce.ramsbotham@planet.nl ; 'Jan Lobeek' ; 'Rob Wesselingh'
Subject: Re: (Ontwerp) Weg Aanpassings Besluit A28: Mogelijke afsluiting Hoevelaken A1 afslag voor verkeer
vanuit richting Amsterdam/Zwolle
 

Geachte lezer,
 
Op 25 oktober waren wij met een aantal uwer al bijeen om te overleggen wat er mogelijk nog gedaan
kon worden om de dreigende afslui ng van de afrit A1 Hoevelaken (uit ri Amsterdam) te voorkomen. Die
afslui ng was toen nog niet geheel zeker omdat er nog een gesprek van de gedeputeerde van Utrecht
met de Minister zou zijn. Inmiddels hee  de Minister echter het WAB besluit genomen, inclusief de
afslui ng van de afrit A1 (per medio 2013).
 
De S ch ng Hoevelaken Bereikbaar en Lee aar (SHB&L) hee  inmiddels al enkele ac es ondernomen,
waarover wij U willen informeren:
‐ Brief gezonden aan de Vaste Kamer commissie(Tweede Kamer) van IM, zie hiervoor de kopie in de
bijlage. In deze brief hebben wij aangegeven welke twijfels wij hebben aan de juistheid van deze
beslissing en hebben wij een voorstel gedaan voor een compromis, in de zin van wat we op 25 oktober
hebben besproken
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‐ Afspraak gemaakt met RWS waar onze twijfels over de verkeerscijfers besproken zullen worden en
andere zaken aan de orde kunnen komen
‐ Afspraak gemaakt voor spreek jd bij de voorlich ngsbijeenkomst van RWS over de WAB A28 op 3
december in de Klepperman, 19.30‐ 21.30u
 
wij zouden op korte termijn graag nader met U willen overleggen welke ac es nog meer genomen
kunnen worden om het beoogde doel te bereiken en zullen op korte termijn bij u terugkomen met een
voorstel voor een bijeenkomst.
De beroepsperiode van 6 weken zal binnenkort ingaan, een eventueel beroep bij de Raad van State
(RvSt) zal dus uiterlijk 6 weken na ingangsdatum bij de RvSt aangekomen zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Lobeek
 
From: Rob Wesselingh
Sent: Tuesday, October 30, 2012 11:46 PM
To: Edwin@besseling.com ; jverkiel@tln.nl ; s.meersschaert@evo.nl ; vrendenbarg@vno-ncwmidden.nl ;
h.brenninkmeijer@mkb.nl ; hessel.heins@kvk.nl ; w.pot@potholding.nl ; info@bezemeradvies.nl
Cc: joyce.ramsbotham@planet.nl ; 'Jan Lobeek' ; 'Rob Wesselingh'
Subject: RE: (Ontwerp) Weg Aanpassings Besluit A28: Mogelijke afsluiting Hoevelaken A1 afslag voor verkeer
vanuit richting Amsterdam/Zwolle
 
Geachte lezer,
 
Referte onderstaand bericht. Hierbij kort verslag van de bijeenkomst van 25 oktober:
 
Aanwezig:
 
Hr  Besseling, namens MKB
Hr. Pot VAB
Hr.  Heins KvK
Hr. Lobeek SHB&L
Hr. Wesselingh SHB&L
 
Hr. Lobeek gaf een korte inleiding over de stand van zaken conform bijlage.
 
Allen waren het erover eens dat de in het OWAB A28 voorgestelde afsluiting van de A1 afrit voor verkeer uit richting
Amsterdam een slechte zaak zou zijn en zo mogelijk dient te worden voorkomen. Over de wijze van bezwaar
aantekenen verschilde men echter van mening.
 
De Hr. Pot wil een confrontatie met RWS via een RvS actie vermijden om de relatie met RWS niet in negatieve zin te
beïnvloeden. Is bang dat een dergelijke actie van invloed zou kunnen zijn op gewenste oplossingen voor het zgn.
West tangent in Amersfoort. Was ook niet bereid om in de kosten bij te dragen voor een eventuele gang naar RvS
als RWS haar plannen definitief doorzet. Werd in deze opstelling gesteund door de Hr. Heins. Deze opstelling werd
niet gedeeld door de Heren Besseling, Lobeek en Wesselingh.
 
Na discussies werden alle partijen het eens over de volgende aanpak:
 

∙         Gesprek te organiseren tussen delegatie Belangen Verenigingen en RWS om over de problematiek van
gedachten te wisselen en nogmaals te benadrukken dat de betrokken partijen niet overtuigd zijn van de
noodzaak van de dubbele afritboog.

∙         Voorstel om het verkeer op de afrit tot één baan samen te voegen zoals eerder ook door diverse partijen is
geopperd.

∙         Mocht uiteindelijk blijken dat er bij regelmaat substantiële filevorming ontstaat door deze beperking op de
afrit nadat de A28 spitsstrook tussen Utrecht en Knooppunt Hoevelaken is opengesteld, dat dan alsnog kan
worden besloten om beide stroken op de afrit open te stellen en het A1 verkeer naar Hoevelaken via de
andere routes te leiden.
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Graag per omgaande, maar uiterlijk 9 november, uw reactie op deze voorgestelde benadering bij
rob.wesselingh@planet.nl . Indien positief, meteen aangeven wie van uw organisatie beschikbaar is voor het gesprek
met RWS.
 
Inmiddels hebben wij de volgende informatie ontvangen over de besluitvorming  ten aanzien van WAB A28:
 
Er is nog geen besluitvorming over het WAB A28. De stuurgroep heeft nog geen besluit genomen, er wordt nog
verder gestudeerd naar de opties voor de aansluiting Hoevelaken vanuit Amsterdam/Zwolle. Deze opties worden
vervolgens eind van deze week aan de minister voorgelegd, zij zal waarschijnlijk uiteindelijk een knoop
doorhakken. Het is mogelijk dat dit eind van deze week plaatsvindt. Vervolgens wordt dit besluit aan ons college
medegedeeld. Op zijn vroegst woensdag 7 november is er dan informatie openbaar over dit besluit.
 
In afwachting op uw reactie,
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Rob Wesselingh en Jan Lobeek
 
 
 
 

Van: Rob Wesselingh [mailto:rob.wesselingh@planet.nl]
Verzonden: maandag 15 oktober 2012 11:22
Aan: 'Edwin@besseling.com'; 'jverkiel@tln.nl'; 's.meersschaert@evo.nl'; 'vrendenbarg@vno-ncwmidden.nl';
'h.brenninkmeijer@mkb.nl'; 'hessel.heins@kvk.nl'; 'w.pot@potholding.nl'; 'info@bezemeradvies.nl'
CC: 'joyce.ramsbotham@planet.nl'; 'Jan Lobeek'
Onderwerp: (Ontwerp) Weg Aanpassings Besluit A28: Mogelijke afsluiting Hoevelaken A1 afslag voor verkeer
vanuit richting Amsterdam/Zwolle
 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 
 
Aan:

∙         Transport en Logistiek Nederland (TNL): Hr Jaap Verkiel
∙         EVO: Hr Siebrand Meerschaert
∙         VNO-NCW Midden Nederland: Mw Veronique Vrendenbarg
∙         MKB NL: Hr H. Brenninkmeijer
∙         Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk (BHN): Hr G.J. Bezemer
∙         Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB): Hr W. Pot
∙         KvK Amersfoort (Eemland en het Gooi): Hr Hessel Heins
∙         Besseling Vervoert: Hr Edwin Besseling

 
Geachte lezer,
 
Al geruime tijd is RWS bezig de A28 van Utrecht naar Amersfoort tot een 2x3 baans weg uit te breiden. Dat gebeurt
via een versnelde Weg Aanpassing Besluit (WAB) procedure. Op het Ontwerp WAB (OWAB) zijn veel bezwaren
ingebracht. Hoewel het OWAB A28 nog niet is gepasseerd, is RWS vroegtijdig met de aanleg aangevangen door in

beide richtingen een “tijdelijke” 3e baan aan te leggen voor noodzakelijk onderhoud aan de A28. Deze baan zal straks

eerst als Spitsstrook worden ingezet zodra de WAB is gepasseerd, om op een later tijdstip als volwaardige 3e baan
te worden gebruikt als in de toekomst het Tracé Besluit (TB) definitief wordt. Het passeren van de OWAB A28 is
volgens onze informatie opgehouden omdat RWS opdracht heeft gekregen om de gehanteerde verkeerscijfers te
herzien.
 
In het ingediende OWAB A28 ontwerp is een 2 baans afrit opgenomen van de A28 Zuid (Utrecht) naar A1 Oost
(Apeldoorn). Dat zal inhouden dat A1 verkeer uit Amsterdam en Zwolle geen gebruik meer zal kunnen maken van de
Hoevelaken A1 afslag omdat het verkeer dan over een korte afstand 2 banen zal moeten kruisen wat tot een

Weg Aanpassings Besluit A28 afsluitend bericht  

6 of 8 11/03/2013 23:22



onveilige situatie zal leiden. Het verkeer naar Hoevelaken zal dan gebruik moeten gaan maken van de A1 Amersfoort
Noord afslag om via Amersfoort/Vathorst Hoevelaken te bereiken. Dat zorgt voor veel extra overlast (stagnatie en
geluid) in Vathorst dat intern al met fikse verkeersproblemen te kampen heeft. Een alternatief is de A28 Hogeweg
afslag te nemen waardoor de toch al sterk overbelaste A28 ter plaatse, de A28 Hogeweg aansluiting en de
Hogeweg zelf nog meer verkeer te verwerken krijgt, dat tot nog meer stagnatie zal leiden. Dit is voor onze Stichting
een zeer ongewenste situatie.
 
Wij hebben op basis van ondermeer de oorspronkelijk verschafte verkeerscijfers geconcludeerd dat er op dit
moment nog geen noodzaak is voor een 2 baans afrit en daartegen bij RWS bezwaar aangetekend en met ons zo’n
70 andere betrokken. Wij hebben daarbij  voorgesteld om het verkeer op de boog op één baan samen te leiden
zodat de huidige situatie ten aanzien van de afrit voor verkeer vanuit Amsterdam en Zwolle gewoon behouden kan
blijven. Dan is er dus geen noodzaak om de Hoevelaken A1 afrit voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle af
te sluiten. Verder hebben wij voorgesteld de situatie te herzien als onderdeel van het reconstructie project van
Knooppunt Hoevelaken. Wij krijgen echter van diverse zijden informatie dat RWS aan het oorspronkelijk ontwerp met
de 2 baans afslag wil vasthouden.
 
 Aangezien de betrokken gemeentes (vanwege de bepalingen van de Spoedwet WAB van Min. Eurlings) geen
bezwaar kunnen aantekenen tegen dergelijke besluiten, is de enige mogelijkheid dat de betrokken zelfstandige
organisaties dat ter hand nemen. Als de bezwaren die zijn ingediend door RWS worden afgewezen dan hebben wij
slechts een tijdsvak van 6 weken om bij RvS bezwaar aan te teken.
 
Graag willen wij met jullie als betrokken belangenverenigingen overleggen hoe wij, zo mogelijk gezamenlijk, deze
situatie effectief kunnen adresseren. Eventueel kunnen wij bij RvS bezwaar aantekenen en willen graag met jullie, als
andere direct betrokken en ter zake kundige partijen, overleggen hoe wij dat het beste (en tijdig!) kunnen aanpakken.
 
Overleg voorstel
 
Ons voorstel is om, vooruitlopend op deze mogelijke stappen, gezamenlijk te overleggen hoe dit probleem het beste
kan worden aangepakt en stellen voor om op donderdag 25 oktober vanaf 15.30 uur bijeen te komen bij de Fa
Besseling Vervoert, De Stuwdam 5, 3815 KM AMERSFOORT die daarvoor hun vergaderfaciliteiten ter beschikking
stellen.
 
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 21 oktober, een bevestiging of aan dit
gesprek kunt deelnemen (E bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl).
 
Stichting informatie
 
Even een korte toelichting op onze Stichting: Zoals de naam het al aangeeft streven wij naar het behoud van de
bereikbaarheid van Hoevelaken bij de reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken en naar een verbetering van het
milieu in ons dorp en omgeving. Hoevelaken is van oorsprong een forenzendorp en heeft dus veel belang bij het
behoud van vooral de A1 aansluitingen. Ook zijn er veel bedrijven gevestigd vanwege de ideale ligging in het centrum
Nederland op het knooppunt van hoofdwegen naar alle windrichtingen! Daarnaast heeft het dorp en de omgeving veel
te lijden van de milieu verontreiniging (geluid en fijnstof) door de ongunstige ligging in de NO kwadrant van het
Knooppunt met de heersende Z-NW winden (>270 dagen/jaar), de nabijheid van de A1 en de A28 en de spoorlijnen
Amersfoort/Apeldoorn en Amersfoort/Zwolle. Wij streven er naar dat er in dat opzicht bij de reconstructie ook goede
voorzieningen worden getroffen ter bescherming en verbetering van het milieu.
 
De Stichting is al ruim 6 jaar actief en spant zich in om de doelstellingen te bereiken in goed overleg met alle
betrokken partijen. Ons uitgangspunt is om in positieve zin bij te dragen aan het oplossen van de stagnatieproblemen
rond het knooppunt met inachtneming van onze primaire doelstellingen. Wij hebben in de jaren al diverse voorstellen
gedaan aan RWS en betrokken gemeentes om tot goede (en ook betaalbare!) oplossingen te komen voor het
Knooppunt en het onderliggende wegennet en zien diverse daarvan nu ook in de voorlopige uitwerking terugkomen.
Wij zijn daarvoor ook in regelmatig overleg met diverse van de betrokken partijen zoals RWS en de gemeente
Nijkerk. De Stichting telt ruim 40 Sponsoren en 700 “Vrienden”.
 
Heel veel informatie over onze activiteiten kunt u vinden op de website van onze Stichting
www.hoevelakenbereikbaar.nl.
 
In afwachting op uw reactie, verblijven wij,
 
Met vriendelijke groet,
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Rob Wesselingh
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Rob Wesselingh, Voorzitter
Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken
 
T +31 33 253 5172
M +31 653 540 883
E rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl
W www.hoevelakenbereikbaar.nl
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