
Zondag	  manifestatie	  tegen	  onnodige	  verbreding	  snelweg	  bij	  Amelisweerd	  

Gezamenlijke	  persverklaring	  van	  de	  samenwerkende	  Utrechtse	  groepen	  A27-‐
Amelisweerd	  

Utrecht,	  5	  april	  2013	  

Op	  maandag	  8	  april	  debatteert	  de	  Tweede	  Kamer	  met	  minister	  Schultz	  van	  Haegen	  
van	  Infrastructuur	  en	  Milieu	  over	  de	  verbreding	  van	  de	  A27	  bij	  Amelisweerd.	  Daarom	  
organiseren	  de	  Vrienden	  van	  Amelisweerd	  en	  het	  Kracht	  van	  Utrecht-‐initiatief	  
	  zondag	  7	  april	  een	  grote	  manifestatie	  in	  Amelisweerd,	  14	  uur	  bij	  Oud-‐
Amelisweerd/Veldkeuken.	  

De	  minister	  wil	  1	  miljard	  Euro	  uitgeven	  aan	  een	  onnodige	  verbreding	  van	  de	  A27	  bij	  
Amelisweerd.	  En	  dat	  in	  deze	  tijd	  van	  bezuinigingen.	  Die	  verbreding	  is	  onnodig	  want	  
de	  huidige	  snelweg	  bij	  Amelisweerd	  	  is	  	  nooit	  een	  oorzaak	  van	  files.	  En	  zal	  dat	  de	  
komende	  vier	  jaar	  ook	  niet	  worden.	  Door	  de	  verbreding	  wordt	  de	  snelweg	  14	  
rijstroken	  breed.	  Dat	  kom	  je	  nergens	  in	  Nederland	  tegen.	  Het	  breedste	  stukje	  
snelweg	  juist	  in	  het	  druk	  bezocht	  natuur-‐	  en	  recreatiegebied	  Amelisweerd	  langs	  dicht	  
bevolkte	  woonwijken	  aan	  de	  oostkant	  van	  de	  stad.	  	  

Hoe	  komt	  het	  toch	  dat	  deze	  minister	  zo	  hardnekkig	  vast	  houdt	  aan	  haar	  plan	  zoveel	  
geld	  uit	  te	  geven	  voor	  de	  oplossing	  van	  een	  probleem	  dat	  er	  helemaal	  niet	  is?	  
Amelisweerd	  komt	  niet	  voor	  in	  de	  filetop-‐50.	  Net	  deze	  week	  lazen	  we	  het	  weer:	  De	  
filezwaarte	  is	  voor	  Utrecht	  nu	  terug	  op	  het	  niveau	  van	  2006.	  Er	  is	  helemaal	  geen	  
noodzaak	  om	  de	  weg	  te	  verbreden	  en	  aanstaande	  maandag	  een	  besluit	  door	  te	  
drukken.	  

Er	  zijn	  al	  veel	  kabinetsplannen	  bijgesteld	  en	  wij	  roepen	  het	  kabinet	  op	  om	  ook	  dit	  
plan	  te	  herzien.	  	  Onderstaande	  organisaties	  roepen	  	  Diederik	  Samsom	  op	  als	  
partijleider	  van	  de	  PvdA	  te	  laten	  zien	  dat	  milieu/leefbaarheid	  een	  speerpunt	  is	  	  
binnen	  de	  partij.	  Amelisweerd	  is	  een	  	  toetssteen	  voor	  het	  milieubeleid	  voor	  PvdA	  en	  
dit	  kabinet.	  	  	  

De	  samenwerkende	  organisaties	  

Vrienden	  van	  Amelisweerd	  /	  Kracht	  van	  Utrecht	  /	  Milieucentrum	  Utrecht	  /	  Laat	  
Lunetten/Utrecht	  Niet	  Stikken	  /	  Werkgroepen	  A27	  Voordorp	  en	  Rijnsweerd	  
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Noot	  voor	  de	  redactie:	  Nadere	  informatie	  kunt	  u	  verkrijgen	  bij	  Jan	  Korff	  de	  Gidts,	  	  
06	  3363	  0344,	  infosoesa@gmail.com	  	  
Zie	  ons	  Twitteraccount	  @krachtvanu	  en	  onze	  websites	  www.krachtvaninitiatief.nl	  en	  
www.vriendenvanamelisweerd.nl	  voor	  het	  laatste	  nieuws	  over	  de	  manifestatie	  en	  politieke	  
ontwikkelingen.	  	  
	  


