PERSOONLIJKE UITNODIGING VOOR DE BEWONER(S) VAN DIT PAND
HET COMITÉ N65 IS VAN MENING DAT EEN INNOVATIEVE DUURZAME
AUTOTUNNEL BETER IS DAN EEN OPEN TUNNELBAK IN VUGHT OF EEN
FIETSTUNNEL/BRUG IN HELVOIRT
Ofwel
HOE DE OVERHEID DE BESCHIKBARE €100 MIO ZINVOL KAN BESTEDEN!
Het COMITÉ N65 organiseert donderdag 23 januari 2014 een informatie- en discussieavond
over hoe een innovatieve en duurzame autotunnel in Vught respectievelijk Helvoirt naar de
mening van het COMITÉ met gebruikmaking van nieuwe technologieën voor schone lucht bij
autosnelwegen, er uit zou kunnen zien.
Alle belanghebbenden, alsmede de lokale politiek zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Deze
avond is van belang voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 19 maart.

Ing. Leo van Tol, ervaringsdeskundige op het gebied van tunnelbouw en ontwerper
van het Bovon tunnelboor systeem zal vertellen hoe een boortunnel in Vught en

Helvoirt er uit zou kunnen zien.
Drs. Werner Griëntschnig, medisch specialist en secretaris van het Comité N65 gaat
voorrekenen wat een boortunnel in Vught respectievelijk Helvoirt gaat kosten

en hoe dat gefinancierd kan worden.
Ir. R. (Rienk) Geertsma, werkzaam bij Antea Group en Dr. Ir. E.J.M. (Bert) van
Heesch, Technische Universiteit Eindhoven, laten hun licht schijnen over een
nieuwe technologie:

Coronatechniek voor luchtzuivering in tunnels en overkapte snelwegen
Ir. R.W.J. (Bob) Smulders werkzaam bij Antea Group praat over:

Coronatechniek voor effectieve stofverwijdering bij autosnelwegen.
Ir. T.(Ton) Hauzer, UC Technologies behandelt:

Warmte terugwinning in een autotunnel, mogelijkheden en
onmogelijkheden.
Mr. Drs. Corneel Spil RMC, voorzitter van het Comité N65 spreekt over:

hoe onze overheid bestaande overschrijdingen van de normen van
luchtkwaliteit ontkent.
Na elke voordracht is er kort gelegenheid tot het stellen van vragen aan de
sprekers. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
Aan de hand van stellingen zal de mening van de aanwezigen worden
gevraagd. Deze avond wordt gehouden in de Gildezaal van Brasserie de Bolle
Keizer, Lindelaan 58 in Helvoirt. Aanvang 19.30 uur – sluiting uiterlijk 22 uur.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de toegang + koffie is gratis!
Discussieleider van deze avond is Jan van Balkom, communicatiedeskundige.
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