
Voor de bewoner(s) van dit pand.        Enquête over de N65. 

Dit enquête formulier wordt de komende week bij u weer opgehaald door een enquêteur. 

Wilt u s.v.p. zo vriendelijk zijn deze enquête alvast in te vullen en klaar te zetten. 

Mocht het ophalen door omstandigheden niet lukken, wilt u het misschien  bezorgen bij: 

Lage Driesstraat 25,         Torenstraat  47,      Louise de Bourbonstraat 21 

Wilt u ook een veilige en gezonde N65,  vraag de enquêteur een folder. 

Plak daarna die folder achter uw raam 

Vraag                                               OMCIRKEL  HET JUISTE ANTWOORD ANT- 

WOORD 

Er gaat een drukke verkeersweg door het dorp, de N65. Weet u dat deze weg: 

- Met bijna 50.000 auto's per dag tot de drukste Brabantse wegen in bebouwde kommen hoort?-----------  

- Geluidsoverlast geeft voor honderden woningen?----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                             

- Luchtverontreiniging, gezondheidsproblemen en vermijdbare sterfte veroorzaakt?---------------------------- 

- “Fijnstof” veroorzaakt mede door het stoppen en optrekken bij het stoplicht?-----------------------------------      

- Verkeersonveilig is vergeleken bij alle andere doorgaande Rijkswegen?----------------------------------------- 

- Het dorp Helvoirt onnatuurlijk in twee gedeeltes splitst?--------------------------------------------------------------- 

 

Ja/ Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Als u één van bovenstaande vragen met 'Ja' heeft beantwoord, zijn er meerdere oplossingen: 

- B&W moet zich, net als B&W in Vught, maximaal inspannen voor de beste oplossing------------------------ 

- Een overdekte autotunnel in Helvoirt zoals B&W in Vught wenst, is prijzig maar ook de beste oplossing-  

- De geplande fietstunnel in Helvoirt (ver van het stoplicht) kost niet veel maar is de slechtste oplossing-- 

- Weet u dat met provinciaal (Essent)geld (€1,336 Miljard) de luchtverontreiniging op drukke Brabantse           

wegen binnen bebouwde kommen door ondertunneling opgeheven kan worden-------------------------------- 

- Vindt u dat een 'ideale' wethouder stevig moet lobbyen voor dat provinciale geld------------------------------ 

- Vindt u dat bij de komende raadsverkiezingen die 'ideale' wethouder moet worden gekozen?-------------- 

- Vindt u dat het Comité meer moet doen om de politiek te bewegen tot actie?-----------------------------------  

- Vindt u dat het Comité meer moet doen om de burgers te bewegen tot actie?---------------------------------- 

 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Als u één van bovenstaande vragen met 'Ja' heeft beantwoord, zijn er meerdere oplossingen mogelijk 

om te helpen het gewenste doel te bereiken: 

- Meehelpen als vrijwilliger of adviseur van het Comité----------------------------------------------------------------- 

- Meehelpen als donateur van het Comité voor tenminste €...... per jaar------------------------------------------- 

- Meehelpen door de nieuwsbrieven van het Comité te lezen en met uw buren daarover te praten--------- 

 

 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Als u één van bovenstaande vragen met 'Ja' heeft beantwoord, geef dan hieronder uw naam, adres, telefoonnummer 

en mailadres voor opname in onze database voor nieuwsbrieven: 

Naam                 Adres                                                               Telefoonnummer                                   Mailadres 

...........               .........                                                                 .........................                                    ...............   

 

Als u andere suggesties heeft om het gewenste doel te bereiken of ondertunneling ongewenst vindt, geef dan 

hieronder uw suggesties of overwegingen weer.  

 

 

 

 

 

 

 

Naam                 Adres                                                              Telefoonnummer                                   Mailadres 

...........               .........                                                                .........................                                    ...............   

 



 

 

                

  Info: www.n65.nl secretariaat@n65.nl 

   WERKZAAMHEDEN N65 ? 


