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  Vught, 26 December  2022

B&W Vught / PS Brabant
t.a.v. mevrouw S. Otters-Bruijnen en de heer M. du Maine 
per mail verzonden aan resp.

sotters@psbrabant.nl en mark@vvdvught.nl 

Betreft: Reconstructie N65, uitspraak RvS en hoe nu verder 

Geachte mevrouw Otters en heer du Maine,

Ook wij keken met gemengde gevoelens naar deze uitspraak van de RvS. Onze naam werd liefst 135 keer 
genoemd maar om procedurele redenen kwamen belangrijke argumenten onzerzijds (nog) niet aan de orde. 
Maar we zijn het gelukkig wel eens dat er snel iets moet gebeuren met de N65 om Vught en Helvoirt veiliger en 
leefbaarder te maken met minder geluidsoverlast en, last but not least, minder luchtverontreiniging.     

De beste route daartoe is ons inziens samenwerken met open kaarten. En wel zodanig dat bij het volgende 
bestemmingsplan wij en de andere belangrijkste opponenten tegen het plan, Stichting Natuur en Milieu (71 keer 
genoemd) en Platform Vught Structureel (71 keer genoemd) geen bezwaren meer indienen tegen een nieuw 
bestemmingsplan, de investering globaal binnen het budget blijft en een nieuwe MKBA een dikke plus aantoont.

U bent voornemens de uitspraak van liefst 152 pagina’s goed te analyseren en begin volgend jaar uw opties 
grondig te overwegen. Wat ons betreft is niets doen geen echte optie.  Met goed luisteren en samenwerken, 
kunnen we hopelijk over twee jaar starten met ofwel ondertunneling in Vught en Helvoirt ofwel alle niet-bestem-
mingsverkeer omleiden via een Zuid-tangent,

Wij hopen van harte dat u na deze harde reset door de Raad van State ons kunt gaan zien als een constructief 
meedenkende partner om de best mogelijke oplossing voor één Vught te helpen realiseren.

Voor nu alvast een Zalig  Kerstfeest toegewenst en een Voorspoedig Nieuwjaar.    
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