Comité
N65

Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt

Helvoirt, 27 april 2016
B&W Gemeente Haaren
t.a.v. Mevr. De burgemeester J. Zwijnenburg- van der Vliet
Postbus 44
5076ZG Haaren

Betreft: Informatie over sterftecijfers in de Gemeente Haaren
Geachte Mevrouw Zwijnenburg- van der Vliet,
Het is een feit van algemene bekendheid dat wonen langs een snelweg gezondheidsrisico's impliceert en een kans op vervroegd overlijden. In dat kader onderzoeken we sinds
2007 de sterftecijfers in de Gemeente om een vergelijking te kunnen treffen tussen de
relatieve sterfte in Helvoirt met de andere 3 dorpen. Die gegevens publiceerden we op
http://www.n65.nl/Studie-Sterfterisico-Haaren-Helvoirt.xls.
Jarenlang hebben we daarbij kunnen putten uit de pagina Feiten en Cijfers op
http://www.haaren.nl/internet/cijfers-en-feiten_13/. Met uw komst is dat evenwel veranderd.
De sterftecijfers worden met ingang van het jaar 2013 niet meer per dorp weergegeven
maar uitsluitend in gemeentetotalen. Enkele jaren na uw komst hebben we nog kunnen
putten uit cijfers van CBS maar die komen pas heel laat beschikbaar. Pas eind 2015
kwamen de cijfers van CBS over 2014 beschikbaar. Bovendien bleek voor het eerst dat de
totalen van de vier dorpen niet meer aansloten met het eindtotaal van de gemeente.
CBS deelde mede dat de oorzaak gevonden moest worden in aselect afronden op vijftallen. Naar de mening van CBS kan het exact weergeven van lagere waarden dan vijf leiden
tot statistische onthulling van individuele gevallen. De betekenis van dat argument kunnen
we niet zo goed volgen. Voor uw komst werden de dorpstotalen altijd exact weergegeven
door de gemeente. En bij CBS merkten we dit probleem voor het eerst pas in 2014.
Het gevolg is dat het sinds 2014 niet meer mogelijk is een betrouwbare vergelijking te
treffen tussen de relatieve sterfte in Helvoirt met de andere 3 dorpen. Graag nemen wij
aan dat u dat ook betreurt. Derhalve zouden we het op prijs stellen wanneer u de
geboorte- en sterftecijfers weer als vanouds per dorp zou willen laten uitsplitsen. Met
dank voor uw moeite.
Met vriendelijke groet,
Marc Schoutens
Secretaris Stichting Comité N65OH

Achterstraat 84, 5268 EE Helvoirt

tel:06 1590 7195

mail: secretariaat@n65.nl

