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Comite N65 ondergronds bij Helvoirt
J. Zonneveld
Sint Nikolaasstraat 12
5268 EK HELVOIRT
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Diverse vragen problematiek N65
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Beste meneer Zonneveld,
U stuurde ons op 6 januari 2011 een brief waarin u ons college verzocht om een aantal door
gestelde vragen te beantwoorden. Meteen brief van 15 februari2011 voldeden wijaan uw
verzoek. Daarop reageerde u meteen brief van 2maart.2011. WU berichten u hetvolgende.

u

Standpunt
ln onze brief van '15 februari hebben wij het hoe en waarom van ons standpunt toegelicht. Op
onderdelen verschilt uw visie van die van ons. Uw brief vormt voor ons geen aanleiding een ander
standpunt in te nemerr.

RolComité N65
Uw constatering. dat wij geen rol voor u zien weggelegd onderschrijven wij niet. Zoals we
aangaven in onze brief van 15 februari 2011 zien wijvoor u een rol als klankbord. We vinden het
belangrijk in gesprek te zijn en blijven met onze burgers. Dit geldt ook voor de problematiek
rondom de N65. Helaas constateren we. dat u zich niet kunt vinden in een rol als klankbord.
Ch ronolog

isch overzicht

U stelde een chronologisch ovezicht op. Wij namen kennis van het ovezicht en beschouwen dit

als uw weergave van de gang van zaken.

Vervolg
Zowel bestuurlijk als ambtelijk zetten we ons in om samen met onze partners de Gebiedsgerichte
pilot N65 te laten slagen. Gezamenlijk spannen we ons in de knelpunten en mogelijke
alternatieven op een zodanige manier in beeld te brengen. dat deze een positief vervolg krijgen
na het voorjaarsoverleg tussen het Rijk en de provincie Noord-Brabant. Wij benadrukken dat wij
graag met u in gesprek blijven
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Astrid Goijaarts, te bereiken via
telefoonnummer (0411) 6272 63 of via e-mail agoi@haaren.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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Johan van den Brand
loco burgemeester

