VEILIG EN GEZOND, N65 ONDER DE GROND

Reactie: secretariaat@n65.nl

Helaas moeten we het volgende mededelen. Zoals u weet handelt de Minister welbewust
in strijd met o.a. de Wet Milieubeheer door overal, ook langs de N65, luchtverontreiniging
verder van de wegrand te toetsen dan de normen (kleiner dan 10 meter wegrand) toestaan. Daardoor zijn langs drukke wegen door bebouwde kommen nergens overschrijdingen zichtbaar. De gevolgen zijn ernstig qua gezondheid en infrastructurele misinvesteringen bijv. langs de N65.
Nadat B&W Haaren dit probleem aan zijn laars lapte bleken ook onze hoogste rechterlijke
instanties (Raad van State en Hof Den Bosch) met formele redeneringen aan dit schriftelijk
en overtuigend bewijs van ambtsmisdrijf voorbij te willen gaan. Ook de Tweede Kamer
zag dit probleem tot nu toe liever over het hoofd.
Ook een recente klacht in Straatsburg bij het Europese Hof voor mensenrechten werd niet
ontvankelijk verklaard. Een reden werd niet gegeven. Onze advocaat en wij kunnen ook
geen reden bedenken. Het is wel bekend dat dit Hof in 2014 97.2% van de klachten
afwees wegens niet-ontvankelijkheid. Ze hebben het daar gewoon te druk.
Zowel de Raad van State als diverse advocaten adviseerden al eerder een civiele procedure te starten wegens onrechtmatige overheidsdaad. Dat advies hebben we toen in de
wind geslagen vanwege gebrek aan financiële middelen en de vermoedelijk zeer lange
tijdsduur. We moeten rekening houden met maximaal 100.000 Euro kosten incl. mogelijke
veroordelingen in kosten + externe deskundigen.
Een eerdere poging om via rechtsbijstandsverzekeraars voldoende middelen te vergaren
mislukte. Alle verzekeraars deden zo moeilijk mogelijk. Achmea/Interpolis wist zelfs met
oneigenlijke argumenten al haar verzekerden onder zodanige druk te zetten, dat die
uiteindelijk van deelname afzagen. Er bleven toen nog 4 aanmeldingen over en dat was
veel te weinig.
Toch moeten we deze misstand stoppen. Vandaar deze nieuwe oproep aan al degenen
die een rechtsbijstandsverzekering hebben en binnen 1.000 meter van de N65 wonen.
Bijna iedereen in Helvoirt dus. Ook al merkt u er zelf niets van, het staat wetenschappelijk
vast dat u daardoor gezonde levensjaren gaat missen.
Meldt U dus aan per mail aan secretariaat@n65.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk
bericht over de vervolgstappen. We moeten minimaal 100.000 Euro dekking bij elkaar
sprokkelen om te kunnen aftrappen zonder risico voor de verzekerden.
Wanneer u geen rechtsbijstandsverzekering heeft en/of verder dan 1.000 meter van de
N65 woont, kunt u toch ons werk steunen via het inschrijvingsformulier op www.n65.nl als
vrijwilliger, sympathisant en/of donateur om tot iedere prijs deze misstand te stoppen.

