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Helvoirt, 2 maart 2011

Geacht College,

Dank voor uw antwoord van 15 februari 2011 op onze brief van 6 januari van dit jaar.

Stand van Zaken: In uw antwoord stelt u dat u als gemeente de problematiek van de N65 als 
regio – dus in samenspraak met aanliggende gemeenten, provincie e.a. – wilt beschouwen. U 
noemt dit “gezamenlijk de schouders er onder zetten”. Dat in dit soort processen geen garanties 
zijn af te geven is evident. Wij misten echter de eigen actie van de gemeente waarbij wij graag 
B&W Vught als voorbeeld zouden willen stellen. Tot op heden hebben wij bijv. zelfs geen 
herroeping gezien van het rapport van de Stuurgroep N65, ondertekend door uw wethouder 
waarbij in Vught wel voor een tunnel wordt gepleit maar in Helvoirt niet.

Rol Comité: U signaleert terecht, dat u knelpunten op de politieke agenda probeert te houden, 
waar wij oplossingen in beeld willen brengen. Knelpunten zijn er volop, deze bieden 
uitdagingen en deze vragen om oplossingen, creatieve geesten en volop openheid. Bij het 
bestuderen van oplossingen en haar effecten, zo hebben wij aangedragen, willen wij, in alle 
bescheidenheid, een constructieve bijdrage leveren. Deze kennis en bijdrage zou u goed kunnen 
gebruiken bij de discussie over de gebiedsgerichte pilot. Die indruk kregen wij echter niet. 
Daarom hebben wij redenen te twijfelen of in het ambtelijke en bestuurlijke circuit wel de 
krachtigste argumenten voor de beste oplossing, ondertunneling, naar voren zijn gebracht. 

Draagvlak: Wij hebben in de afgelopen tijd veel energie en tijd geïnvesteerd in het hiaat dat wij 
constateerden in het rapport van de toenmalige stuurgroep N65, waarin geen enkele aandacht 
gegeven is aan de problematiek N65 in connectie met de gemeente Haaren. Helaas is geen enkel 
zakelijk argument vernomen van de wethouder waarom een tunnel door de bebouwde kom van 
Helvoirt niet verantwoord zou zijn en een tunnel bij Vught wel. Wij betreuren uw mening dat 
geen actieve rol voor burgers is weggelegd. In herinnering zij gebracht dat de gemeente Vught 
in samenwerking met Vught Structureel  recentelijk goed heeft samengewerkt om de pilot door 
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de laten gaan ondanks Haagse tegenwerking. In het Provinciale debat kunnen ook burgers van 
Helvoirt, samenwerkend met andere burgerinitiatieven, juist heel veel bereiken. Zo kan heel veel 
draagvlak worden geschapen naar onze mening.

Spreekbuis: Met betrekking tot de rol van het Comité (inmiddels omgevormd tot een Stichting) 
meent u ons als gesprekspartner te zien, geen spreekbuis namens de bevolking. Daar hebben we 
ons nooit op laten voorstaan.

Meer informatie: We hebben de geschiedenis m.b.t. onze activiteiten vanaf de aanloop naar de 
verkiezingen voor de gemeenteraad, in vroege voorjaar 2009, tot aan nu op een rij gezet en 
voegen dit relaas toe als bijlage aan deze brief. Uit dit feitenoverzicht en uw brief concluderen 
wij, dat u momenteel geen rol voor ons ziet weggelegd. 

Vandaar dat wij hebben besloten onze volle energie te steken aan het zelfstandig uitdragen van 
onze ideeën m.b.t. de problematiek van de N65, zowel bij de burgers van Haaren als bij de 
provinciale politiek.

Inmiddels is de door ons verzamelde informatie op de website www.n65.nl. gezet. Daaruit blijkt 
dat het ontbreken van een tunnel bij Helvoirt de sterfte aldaar tenminste 30% hoger ligt dan in 
de andere dorpen in Haaren. Dat betekent jaarlijks tenminste 6-10 doden! Verder blijkt dat de 
benodigde investering de aanleg qua maatschappelijke baten ruimschoots rechtvaardigt; en 
belangrijke ecologische voordelen biedt t.o.v. van andere Brabantse infrastructuur projecten. Het 
lijkt er op dat deze argumenten bij het gemeentebestuur niet doordringen en dat is jammer.

Wij zullen ook de raad van de gemeente van onze bevindingen en ons besluit op de hoogte 
stellen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt
Jaap J. Zonneveld -secretaris

http://www.n65.nl/

