Comité N65 ondergronds bij Helvoirt
postadres; Sint Nikolaasstraat 12 – 5268EK Helvoirt
mailadres; jzonneve@wxs.nl – tel.; 0411 - 622863

Aan:
College Burgemeester & Wethouders
Gemeente Haaren
Postbus 44
5076 ZG Haaren

Helvoirt, 6 januari 2011
Betreft: N65
Geacht College,
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen begin 2010 hebben vier burgers van de Gemeente
Haaren, de koppen bij elkaar gestoken, onder de naam Comité N65OH.
Aanleiding was het verschijnen van de nota; “Programma van ambities voor de N65 en omgeving”,
van de Stuurgroep Samenwerken aan de N65.
In de betreffende nota ontbrak naar onze mening een goede oplossing voor de problematiek,
verkeerstechnisch en milieutechnisch voor de burgers van Haaren met name die van het dorp Helvoirt.
Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd, om als een van de mogelijke oplossingen, de
ondertunneling van de N65 bij Helvoirt, op de politieke agenda te krijgen. Daarbij hebben we óók
gezocht naar een ‘status’ voor onze ‘werkgroep’ om in het proces om politieke of bestuurlijke druk uit
te oefenen, gekend te worden.
Na bijna een jaar hebben we niet het gevoel in dit proces welkom te zijn. In tegendeel, we krijgen het
idee telkens weer naar nieuwe argumenten te moeten zoeken om onze bedoelingen te valideren. Het
lijkt er dan op dat we als een soort actiegroep gezien worden. Dit is ten enenmale niet onze inzet.
We hebben ons een aantal vragen gesteld, die we graag ook aan uw college willen voorleggen deze te
beantwoorden.
•

Hoe ziet u de rol van het Comité N65OH in relatie tot de gemeente Haaren?

•

Ziet u het comité als medestander in een proces om politieke of bestuurlijke druk uit te
oefenen op andere partijen uit het Bestuurlijk Overleg N65 om meer aandacht te geven aan de
belangen van de Helvoirtse bevolking m.b.t. de N65 (en wat ons betreft het op de zo kortst
mogelijke termijn realiseren van een tunneloplossing)?

•

Ziet u het comité N65OH als een spreekbuis van de Helvoirtse bevolking die belangen heeft
bij de ontwikkelingen van de N65? Welke stappen vind u dat wij moeten zetten om richting
gemeente deze positie in te nemen? Enkele voorstellen daartoe hebben wij al eerder
geëtaleerd: publicatieborden, website, opdracht/mandaat aan Comité

•

Hoe kunnen wij werkafspraken maken over:
1. Wederzijdse informatieverstrekking
2. Uitwisseling van standpunten gemeente – Comité
3. Een gezamenlijke strategie richting belanghebbende partijen in het gebied

Eerder deden wij al een voorstel om een werkgroep te maken met vertegenwoordigers van
raad, wethouder, ambtenaren + Comité N65OH. Bent u voorstander van dit voorstel?
•

Is er behoefte aan toelichting / uitleg over de informatie die wij u eerder hebben toegestuurd
over de maatschappelijke baten van de tunneloplossing bij Helvoirt? Hoe kunnen we deze
informatie valideren en inbrengen in de processen rondom ontwikkelingen van de N65?

Wij verwachten met belangstelling op korte termijn uw reactie.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Comité N65OH
Huub Glas,
Henk Reijnders
Corneel Spil
Jaap Zonneveld

