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Onze vorige bijdrage beloofde diverse reacties van B&W en raadsleden op het thema luchtveron
treiniging en extra sterfte in Helvoirt. Inmiddels hebben we 4 reacties ontvangen: een van B&W, een
van Jan Leijten (CDA), een van Sam Schoonus(Samenwerking) en een van Wil van Pinxteren(VVD).
De reactie van B&W leek in eerste instantie op een totale ontkenning van ieder verband tussen verkeer
en sterfte. In een recent gesprek is dat misverstand echter rechtgezet en bevestigde B&W dat dit ver
band wel degelijk bestaat. Daarnaast heeft B&W in dit kader vermeld in een persbericht in de Leije dat
de gezondheid van burgers hen aan het hart gaat. Omdat er over misverstanden inhoudelijk weinig
relevants te publiceren valt, is met B&W afgesproken dat we hun reactie niet opnemen.
De reactie van Jan Leijten van CDA luidt, samengevat: "De heer Leijten meent dat er zoveel meer fac
toren zijn (naast de aantoonbare verschillen man-vrouw verhouding, leeftijdsopbouw en inkomen) die
een invloed kunnen hebben op de sterfte in Helvoirt. Alleen de N65 benoemen is te kort door de bocht.
Neemt niet weg dat ik liever in het mooie Biezenmortel woon dan nabij de N65." Ons commentaar
daarop luidt: "De heer Leijten heeft uiteraard gelijk. Wij roepen alle burgers van Helvoirt en Haaren
dan ook op om naast de reeds door ons benoemde aantoonbare verschillen, ook andere significante
verschillen aan te tonen tussen Helvoirt en Haaren die sterfte beïnvloeden. Te denken valt aan verschil
lend rook-, drink- en eetgedrag, obesitas en andere lifestyle gewoontes etc."
De reactie van Sam Schoonus (op persoonlijke titel) benadrukt het feit dat Helvoirt relatief en absoluut
meer ouderen (75-+ers) kent dan Haaren. Het komt mij dan ook niet vreemd over dat Helvoirt naar
rato van haar inwoners meer sterftes kent per jaar." Ons commentaar luidt: "Het is juist dat in Helvoirt
een fractie meer ouderen leven. Dat verklaart echter maar een klein deel van de hogere sterfte in
Helvoirt en wordt ook gecompenseerd door andere bekende en meetbare factoren zoals meer vrouwen
in Helvoirt en hogere inkomens. In de komende aflevering zullen we dit nader onderbouwen."
De reactie van Wil van Pinxteren op persoonlijke titel luidt: “Ik ga hier niet verder op in. Statistische
gegevens gehaald uit een context en niet correct gebruikt kan heel verkeerde beelden oproepen. (Popu
listisch misbruik noemde men dat ook wel eens.) M.i. als we echt willen weten of er een echt verband
bestaat tussen de n65 en het sterftecijfer, zou daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan moeten
worden en niet zomaar een paar cijfers gebruiken omdat die toevallig goed uit lijken te komen. Op z’n
mist is dan een grondige analyse noodzakelijk van alle sterfgevallen en vergeet ook niet de effecten
van de grote zorginstellingen en het feit dat vele inwoners van Haaren, bij gebrek aan een goed verzor
ging en verpleegtehuis de laatste jaren, van hun leven , helaas verplicht verhuizen naar verpleegte
huizen in de naaste omgeving. Mijn eigen moeder was daar een voorbeeld van, maar zo zijn er enkele
tientallen per kern, en als zij daar dan komen te overlijden tellen ze bij die gemeente waar ze dan staan
ingeschreven mee voor het sterftecijfer. Dus sorry maar ik heb geen zin op dit soort 'Koude grond'
statistische analyse, niet onderbouwd en wetenschappelijk onverantwoord in te gaan. Ik kan ook cijfers
uit z’n verband rukken en gebruiken om mijn gelijk aan te tonen. Dat doe ik ook niet. Tot dit soort
acties wil ik me niet verlagen. Graag wil ik wel samen met u de randvoorwaarden en uitgangspunten
bespreken voor een fundamenteel onderzoek, wat u mogelijk uit zou kunnen laten voeren als stichting
c.q. comité. Als u daar de middelen voor over hebt. Zodat we dan achteraf geen discussie hebben over
de uitgangspunten. Maar ook dan zijn cijfers over langere termijnen zeer gewenst. Ik hoor het wel.”
Ons commentaar luidt: “Dit lijkt op het commentaar van iemand die aan longkanker lijdt en toch niet
wil geloven dat roken longkanker kan veroorzaken. Talloze wetenschappelijke bronnen bevestigen het
verband tussen een drukke snelweg en verlaagde levensverwachting van omwonenden. Onze conclu
sies zijn slechts optel- aftrek- en delings sommetjes van geautoriseerde bronnen (Gemeente/CBS voor
de 6 extra sterfgevallen in Helvoirt en door de Gezondheidsraad geautoriseerde bronnen voor de 2 ex
tra sterfgevallen). Met slechts een klein beetje gezond verstand kan iedereen dat narekenen. Daarom
roepen we iedereen met gezond verstand in Helvoirt en Haaren op fouten in onze analyse op te sporen.
Bijdragen over significante verschillen tussen Helvoirt en Haaren en analysefouten nemen we graag
mee in volgende afleveringen. Zie www.n65.nl om u gratis in te schrijven en voor de laatste berichten.

