Comité N65 ondergronds bij Helvoirt
Aan: De Raad van de Gemeente Haaren

Helvoirt, 3 november 2010

Geachte dames en heren van de Raad der Gemeente,
In de raadsvergadering van 7 oktober jl. is gesproken over de N65, in concrete over de
wenselijkheid van onderzoek naar ondertunneling van de N65 bij Helvoirt. Daarnaast is de
(breed gedragen) wens van de Raad uitgesproken om het Comité N65OH als gesprekspartner
voor de gemeente te adopteren.
De door de VVD opgestelde motie is na beraad herschreven en na discussie met wethouder
Van den Dungen, alsnog teruggetrokken. Uw raad nam genoegen met de toezegging van de
wethouder om in het reguliere overleg binnen de Stuurgroep N65 de wens van Raad en
ComitéN65OH, in te brengen. De heer Van den Dungen motiveerde het afraden van de motie,
met het argument dat alleen gezamenlijk optreden van alle belanghebbenden, gemeenten en
provincie, naar de mening van gedeputeerde Y. de Boer, resultaat zal hebben en dat
individuele wensenlijstjes daarbij taboe zijn. (Overigens worden in het rapport van de
Stuurgroep N65 elf individuele ambities genoemd, w.o. ambitie 11 ondertunneling bij Vught).
Uit ambtelijke stukken (18-10-2010-zie bijlage) van de gemeente Vught blijkt dat de
voorgenomen en door de minister van V&W toegezegde, “pilot N65” op losse schroeven
staat. Dit in het kader van de nieuwe prioriteitstelling van het nieuwe kabinet. B.&W. van de
gemeente Vught roept op tot het creëren van politieke druk bij GS, PS en de Tweede Kamer,
door het genereren van publieke- en media-aandacht. Hiertoe stelt B&W Vught aan de Raad
een achttal acties voor om deze politieke druk tot stand te brengen. De boodschap van de
lobby is dat o.a. de start van de “Pilot N65” in het B.O. MIRT van 10 november a.s. wordt
bekrachtigd. In het Brabants Dagblad van vandaag, wordt ook melding gemaakt van ‘Zorgen
om uitstel aanpak N65’.
Zeer onlangs hebben wij contact gehad met de Vereniging Platform Vught Structureel waarbij
het idee is geboren om te komen tot een Burgerstuurgroep N65, met als doel om in
gezamenlijkheid een integrale oplossing te bereiken voor de N65 van Vught tot Tilburg.
Het komt ons voor, dat ons idee om publieke aandacht te creëren voor de N65, geen
overbodige activiteit is, integendeel het is noodzakelijk om voldoende politieke druk te
kunnen genereren. Hiertoe is het nodig dat u en wij geïnformeerd worden over de voortgang
van de diverse bestuurlijke overlegstructuren.
Hierbij roepen wij dan ook uw Raad op om de verantwoordelijke wethouder te vragen om uw
Raad permanent te informeren over de ontwikkelingen en vorderingen met betrekking tot het
overleg over de N65 binnen de Stuurgroep N65, welke inmiddels is omgedoopt tot Bestuurlijk
Overleg N65. Daarnaast vragen wij u de wethouder aan te sporen tot een meer actief beleid
m.b.t. de N65 en hierbij het initiatief van burgers in deze te stimuleren, hen ook op
permanente basis te informeren en te betrekken bij zijn activiteiten dienaangaande.
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