VEILIG EN GEZOND, N65 ONDER DE GROND

Reactie: secretariaat@n65.nl

Zoals bekend heeft Helvoirt al jaren hogere sterftecijfers dan de andere deelgemeenten.
De oorzaak is ook bekend: N65. B&W in Haaren, lees Samenwerking + VVD + burgemeester), grijpen echter niet in. Die blijven zich verschuilen achter het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In dat complexe NSL-model wordt echter de
luchtkwaliteit in Nederland zodanig berekend dat bijna nergens normoverschrijdingen
zichtbaar zijn. Een van de daartoe gebruikte methodes is verder van de wegrand toetsen
dan het wettelijk voorgeschreven maximum van 10 meter. Het is toch eigenlijk ondenkbaar
en schandalig dat de overheid ons welbewust zo verkeerd voorlicht. Ondanks dit voorliggend schriftelijk bewijs van duidelijke wetsovertreding met grote gevolgen, wil de
bestuursrechtspraak zich tot nu toe niet aan dit probleem branden.
Noodgedwongen hebben we nu de mogelijk noodzakelijke 100.000 Euro voor een civiele
procedure onrechtmatige overheidsdaad weten te verzamelen. Deze procedure is op
landelijk niveau gebracht samen met 3 andere partijen uit Maastricht, Eindhoven en
Utrecht. De bestrijding van dit overheidsmisdrijf is inmiddels gestart met een sommatie.
Zie daarvoor http://www.n65.nl/Civiel/Civiele-Procedure.htm.
Voor nadere informatie over de omvang van dit probleem in bijv. Brabant zie
http://www.n65.nl/N65-Brabant.htm. Daar treft u berekeningen van aantallen onnodige
slachtoffers, ook in Helvoirt, vergeleken met tunnelkosten. Daarbij komt mogelijke
verspilling van miljarden overheidsgeld omdat door welbewust te ver van de wegrand te
toetsen, beleidsmakers en politici blijven denken dat het wel snor zit met de luchtkwaliteit
langs drukke wegen door bebouwde kommen. Quod non.
Sommigen roepen dat een tunnel financieel te hoog is gegrepen. Momenteel is ons B&W
echter ijverig bezig samen met Vught schijnoplossingen te bedenken uit het bestaande
100 Miljoen budget voor de N65. Uit bovengenoemde berekeningen blijkt echter dat een
tunnel veruit de goedkoopste oplossing is en heel goed financierbaar nu de Ruit rond
Eindhoven is vervallen. Het enige dat ontbreekt is politieke wil. Wilt u meehelpen die
politieke wil te vormen, graag bericht aan secretariaat@n65.nl.
Mochten lezers van dit blad deze misstand eerder weten te stoppen met politieke daden,
is dat meer dan welkom. Alle andere lezers nodigen we uit ons werk te steunen via het
inschrijvingsformulier op www.n65.nl als donateur om tot iedere prijs deze misstand te
stoppen.

