VEILIG EN GEZOND, N65 ONDER DE GROND

Reactie: secretariaat@n65.nl

STEMADVIES voor 19 maart…
als leven en veiligheid, milieu en natuur u lief zijn
Het Comité N65 heeft alle partijprogramma´s getoetst en ook het debat op 25 februari
tussen de vier lijsttrekkers bezocht. De partij die het meest bereid is zich in te spannen
om ondertunneling van de N65 te realiseren is het CDA.
Wat vinden de andere partijen?
De VVD ziet een veilige en duurzame oplossing in het op termijn realiseren van
parallelwegen, oversteekpassage en een ecoduct.
Samenwerking´95 deelt die mening, maar ontkent de ernst van ´fijnstofverontreiniging als
gevolg van het verkeer op de N65 door Helvoirt. Men ziet ondertunneling niet als de
oplossing en beroept zich daarbij op achtergrondverontreiniging door industriële- en
agrarische bedrijvigheid.
Progressief´96 vindt ondertunneling een sympathiek plan waarvoor wel meer geld zou
moeten vrijkomen.
Andere belangrijke thema’s voor de komende raadsperiode
*Intergemeentelijke samenwerking, al dan niet gevolgd in een regionale Meierij-fusie.
Progressief ’96 opteert het meest voor een snelle fusie dan wel opsplitsing van de
gemeente Haaren. Samenwerking’95 deelt die visie, maar kiest eerst voor een ambtelijke
samenwerking met de Meierijgemeenten. De VVD stelt: ambtelijke fusie wel, maar
bestuurlijke fusie niet. Het CDA: Ambtelijk samenwerken waar dat nodig is en bestuurlijk
dicht bij de burger blijven. Alle partijen beloofden bij belangrijke stappen de burgers
hierover te raadplegen/betrekken.
* Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen Over het teloorgaan van de Helvoirtse
‘Dorpsraad’ mede door toedoen van de huidige coalitie S95 en VVD uitte het publiek zich
ontstemd. Telkens weer blijkt de afstand tussen politiek en publiek een klankbordverbinding nodig te hebben.
* Financiële positie van de gemeente Haaren en de lasten voor de burgers. Zelfvoldaan
stelde de coalitie (S95 en VVD) dat Haaren financieel gezond is en dat de WOZ alleen
trendmatig is gestegen. Uit berekeningen blijkt dit niet juist te zijn. Er is wel degelijk sprake
van een toename van ca.30% boven de inflatie en de reserves daalden met ca. 14 miljoen.
Ook de komende periode zal de lastendruk voor de burgers toenemen.
Het CDA toont de meeste visie op het welzijn, veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid tot
de Helvoirtenaren.

Als leven en veiligheid, milieu en natuur u lief zijn, breng dan op 19 maart uw
stem uit voor een duurzame en veilige N65!

