Veilig en Gezond N65 onder de Grond
Bij het verschijnen van dit blad is de Raad geïnformeerd over het Ontwerpbestemmingsplan
N65,waarvoor zij tegen de zomervakantie belangrijke beslissingen moet nemen over de
reconstructie van de N65 met een Ovonde. Dit op de plaats van de huidige stoplichten kruising
Torenstraat/Molenstraat. Tevens voorziet het plan in het afsluiten van de aansluitingen op de
N65 bij Achterstraat en Kreitestraat. Door deze nieuwe situatie zal al het verkeer van en naar de
Ovonde en dat van de op de Torenstraat aangesloten straten, zich in en uit de smalle
Torenstraat moeten persen. Dit zal zeker tot verkeersproblemen leiden met schades en
ongelukken. Daarnaast zullen de voorrangsregels en het samengaan van de diverse
vervoersmiddelen stagnatie en een toename van luchtverontreiniging veroorzaken. Toename
hiervan vergroot de kans op kanker, COPD en vatbaarheid voor Corona -en andere virussen.
In 1995 vond de Raad dat de verkeersintensiteit op de Torenstraat veel te hoog was en besloot tot
een” onderzoekplan” naar een tweede aansluiting op de N65 . Daarbij zou in de westelijke varriant
de aansluiting op de Achterstraat dienen te verdwijnen. Dit plan is niet haalbaar gebleken.
Nu in 2020 is de verkeersintensiteit,voornamelijk door vracht -/ sluipverkeer op de Torenstraat
nog steeds te hoog. Door afsluitingen van Achterstraat en Kreitestraat, zullen de Torenstraat en de
toe- en afleidende straten nog meer worden belast.
Als Comité N65 OH pleiten we voor een nader onderzoek naar de nadelen van de Ovonde. In
plaats van die Ovonde zou er o.i. een lange autotunnel dienen te komen onder het genoemde
kruispunt en lopend tot voorbij de Achterstraat. Daarbij zijn de problemen met veiligheid,
bereikbaarheid , oversteekbaarheid en de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en geluidsoverlast op een duurzame wijze oplosbaar en houdt rekening met zowel het leefklimaat als de
gezondheid van de Helvoirtenaren.
Voor een Leefbaar en Gezond Helvoirt!
Volg de ontwikkelingen op onze website www.n65.nl onder Nieuws. Daar vindt u ook een
inschrijfformulier voor belangstellenden en donateurs. Redactie: secretariaat@n65.nl

