LAAT DE N65 GEEN SLUIPMOORDENAAR ZIJN!

secretariaat@n65.nl

Via onze website www.N65 en door maandelijkse publicaties in dit blad, houden we u op de hoogte
van de activiteiten en ontwikkelingen om een schone, veilige en duurzame oplossing voor de N65
door Helvoirt te bewerkstelligen.
Recent hebt u kunnen lezen dat de gemeente Haaren blijkbaar onvoldoende onderkent hoe ernstig
de luchtverontreiniging als gevolg van het intensieve autoverkeer op deze weg is. De gemeente dient
daartoe een actieplan op te stellen met als doel , het overschreden niveau van luchtvervuiling onder
de wettelijk toelaatbare norm terug te dringen. Jammer ziet wethouder van den Dungen dit anders.
Reden waarom we 18 augustus van dit jaar een procedure startten bij de Raad van State, teneinde
dit “actieplan ”alsnog bij de gemeente af te dwingen.
Nu vragen we u als inwoners van Helvoirt ook in actie te komen voor een toekomstig schone en
doelmatige oplossing voor de N65 door ons dorp. U kunt helpen door uw betrokkenheid ten aanzien
van deze problematiek te vergroten. Dit in de vorm van deelname aan een prijsvraag die moet leiden
tot een treffende slogan, waaraan “ Loesje” haar handtekening verbindt en wij die slogan daartoe
zullen gaan gebruiken (zie voor Loesje: www.loesje.nl).
U kunt tot eind december onder vermelding van uw naam en adres, bij voorkeur per e-mail, uw
inzending sturen naar ons secretariaat: secretariaat@n65.nl Torenstraat 47 5268AS
In het Pomphuiske van januari/februari wordt u geïnformeerd wanneer er in Helvoirt een
workshopavond met` Loesje`volgt. Daaruit zal een aantal inzendingen worden genomineerd, waarna
door ‘Loesje”de winnaar wordt aangewezen.Deze krijgt 100 euro! Om u een beetje op weg te helpen
al een paar inzendingen uit onze achterban: 1.Moeten wij nu ondergronds gaan of doet de N65 dat?
2. Wat als de gemeente Haaren haar tunnelvisie op de N65 loslaat? 3.Van den Dungen tunnelvariant
of tunnelvisie? 4.Laat ons niet stikke…..met een autotunnel onder Rijksweg N65 wordt het in Helvoirt
dikke mikke!
Daarnaast kunt u ons ook financieel steunen door u op onze site www.n65.nl aan te melden als
sympathisant of donateur. Daar vindt u ook een overzicht van onze activiteiten tot nog toe. Voor
eenmalige donaties RABO rekening 106494422 t.n.v. Comité N65 OH.
Gezondheid is een groot goed. Er zijn talloze bedreigingen waartegen we niks kunnen doen. Tegen
gezondheidsproblemen- en sterfte als gevolg van `fijn stof`etc. door het intensieve verkeer op de
N65 in ons dorp valt wel degelijk iets te doen.
Het loslaten van een verkokerde visie door overheden en hun bereidwilligheid doelmatige en
duurzame oplossingen te kiezen, zal naar wij hopen het tij keren.
Uw betrokkenheid en steun zijn daarvoor van “levensbelang” en maken uiteindelijk “ het verschil”!
Graag rekenen we op u
Secretariaat Comité N65OH

