Inspraakavond bestemmingsplan N65
Er zijn prachtige plannen neergezet, mooie filmpjes gemaakt. Kijkend naar deze beelden lijkt
het er om te gaan het verkeer zsm door onze gemeente te laten verlopen over de nieuwe
N65. De plannen gaan het verkeer binnen het dorp niet verbeteren, eerder verslechteren.
Een aantal voorbeelden:
- Kruispunt John F Kennedylaan en de Helvoirtseweg/N65 en kruispunt
Breautelaan/N65: hier is het niet meer mogelijk de N65 op te rijden richting het
noorden. Dit heeft als gevolg dat men door de dorpse straten naar een andere oprit
moet gaan uitwijken hetgeen de verkeersbelasting in het dorp significant gaat
verhogen met de gevaren van dien. Wonend nabij de Zonneweilaan zullen wij
genoodzaakt zijn door de woonwijken naar het kruispunt Boslaan/N65 om dan vanuit
daar naar het noorden te rijden. Alternatieven zijn dwars door het dorp door
Taalstraat ed. Dit kan niet de bedoeling zijn. Een opgang thv kruispunt
Helvoirtseweg/N65 naar het noorden (richting Den Bosch) lijkt dan ook essentieel.
- De rotondes ingetekend op de ongelijkvloerse kruispunten thv N65 met
Helvoirtseweg en Boslaan lijken op die bij Hotel de Witte. Deze rotonde is bewezen
gevaarlijk voor het fietsverkeer, hiervoor wordt momenteel door de gemeente naar
een alternatief plan gekeken met o.a. een fietsbrug ter plaatse. Het gevaar is nu al
zichtbaar, zorg voor een beter plan dan het huidige voor het fietsverkeer op de
nieuwe rotondes.
- Geluidsoverlast blijft bestaan, de nieuwe weg blijft een schizis vormen in ons mooie
dorp. Overweeg:
o Tunnel
o Volledig omleggen van de N65 ten zuiden van Vught Zuid. Dwz een verbinding
tussen de A2 en N65 ten zuiden van Helvoirt. Hier kan Vught Zuid een oprit op
krijgen, zodat de verkeersdruk in Vught Zuid niet verder toeneemt.
Sportvelden voor hockey, voetbal en tennis worden hierdoor beter
bereikbaar, het verkeer hoeft niet meer door de woonwijken te rijden. De
huidige N65 is dan alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer, enkelbaans.
Overige grond kan gebruikt worden voor woningen, sportvelden etc.
De verbinding tussen Vught Noord en Vught Zuid wordt dan echt een feit.
o Is er ooit serieus naar deze plannen gekeken? Waar zijn de gegevens hierover
terug te vinden?
Laatste opmerking: ga niet het hele dorp overhoop halen bij de aanleg van de nieuwe weg
indien de meerwaarde voor bewoners van Vught er niet is. Het kost heel veel geld, dit moet
echt een goed plan zijn waar Vught ook echt wat aan heeft.

