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Onze analyse in de vorige aflevering concludeerde dat de VVD speerpunten bestonden uit mooie 
woorden gelogenstraft door daden. Het VVD commentaar kon door ruimtegebrek in het Helvoirtse 
Pomphuiske  pas dit nummer worden opgenomen.  Voor zover de VVD daarin stelt  dat de OZB niet 
meer dan indexmatig wordt verhoogd en de toename in de totaalopbrengsten voortvloeit uit 
succesvolle realisatie van een aantal omvangrijke nieuwbouwprojecten, verwijzen wij naar 
www.n65.nl onder nieuws. Daar kunt u CBS cijfers vinden waaruit blijkt dat de nationale inflatie in 
2011 en 2012 samen 4,8% bedroeg en  de WOZ stijging in Haaren 6,59%, liefst 37% dus boven de 
inflatie.   Die omvangrijke nieuwbouwprojecten van de VVD beperken zich tot  25 woningen over de 
jaren 2010 tot en met 2012. Op een totaal van 4,990 woningen, d.w.z. slechts 0,5% in drie jaar. 

Wat betreft het volgens de VVD succesvolle N65 beleid voor een fietstunnel of fietsbrug honderden 
meters van het verkeerslicht verwijderd, zijn er er inderdaad in onze dorpen nog steeds personen die 
twijfelen of de N65 wel gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden.   Daarom organiseert 
het Comité N65  dinsdag 5 november een  informatie- en discussieavond over de problematiek van 
luchtverontreiniging door de N65 bij Helvoirt.  Alle belanghebbenden, belangstellenden, alsmede de 
lokale politiek zijn hiervoor van harte uitgenodigd!  Als gastsprekers zullen optreden:

*1* Prof. Dr. Ir. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van 
Maastricht, tevens lid van de Gezondheidsraad. Het thema van zijn voordracht is: de 
werkingsmechanismen tussen ons lichaam en luchtverontreiniging.

 *2* Dr. Gerard Hoek, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht, tevens verbonden aan IRAS 
(Institute for Risk Assessment Sciences). Publiceerde veel studies over gezondheidseffecten van 
luchtverontreiniging, recent nog over luchtverontreiniging in Brabant. Zijn voordracht zal gaan over 
de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in Brabant.

 *3* Mr. Drs. Corneel Spil RMC, voorzitter van het Comité N65. Zijn voordracht zal in begrijpelijke taal 
de concrete gezondheidsgevolgen van de N65 voor Helvoirt belichten.

Na elke voordracht is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. Na de pauze is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Aan de hand van stellingen zal de mening van de 
aanwezigen worden gevraagd. Deze avond wordt gehouden in de Gildezaal van Brasserie de Bolle 
Keizer, Lindelaan 58 in Helvoirt. Aanvang 19.30 uur –sluiting uiterlijk 22uur. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en de toegang + koffie is gratis! 

Discussieleider van deze avond is Peter Corvers. Komt allen want de gezonde toekomst van Helvoirt is 
in het geding.  Graag tot ziens op 5 november!

Tussentijds N65-nieuws, originele stukken en een inschrijvingsformulier,  vindt u op www.n65.nl .
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