Vught 3 mei 2020

Betreft: Inspraakavond N65 7 mei 2020

Geacht college, beste raadsleden,

Ik vind het spijtig dat ik geen reactie van u heb mogen ontvangen op mijn brief van 18 juli 2019,
behoudens een ontvangstbevestiging betreffende de door mij ingediende zienswijze geregistreerd
onder nummer DV/GM/Z17- 193278/UIT/19-319063. Donderdag 7 mei 2020 is er de mogelijkheid
tot inspraak. Inspraak is voor mij helaas nu erg lastig, omdat ik niet weet wat uw reactie is op mijn
eerdere zienswijze.

Door gebrekige communicatie en het feit dat ik geen informatie van u heb mogen ontvangen (nog
via post, nog via mail), nog benaderd ben voor informatie, maakt dat ik nogmaals een poging doe
om met u in contact te komen en uw zienswijze en daaropvolgende besluitvorming te
complementeren. Het mag algemeen bekend zijn dat niemand de situatie en mogelijke problemen
van een straat zo goed kent als bewoners van een straat. Wat ik niet begrijp en wat ik jammer vind
is dat er nooit contact is gezocht met direct omwonende en mij als direct belanghebbende. Wij
delen graag onze kennis met u en denken graag op een constructieve manier met u mee.

Wat ik echter wel heb begrepen en wat mij zeer verbaasd is, dat er meer dan 125 zienswijzen zijn
ingediend (los van alle andere vormen van informatie die tot u zijn gekomen) en dat, volgens lokale
media, alle zienswijze van tafel zijn geveegd of in ieder geval niet hebben geresulteerd in een
verandering van uw zienswijze en reeds gemaakte plannen. Dit terwijl toch in meerdere zienswijzen
duidelijk is gemaakt dat er in de tussenliggende periode van planvorming tot nu, nieuwe
methodieken en alternatieven zijn ontwikkeld waardoor zowel infrastructureel, als kostentechnisch
als de impact voor de bewoners van Vught significant verbeterd kunnen worden.

Als bewoonster met mijn gezin met jonge kinderen aan de Helvoirtseweg 110 (ter hoogte van de
kruising Van Voorst tot Voorststraat) ben ik dagelijks getuige van de enorme verkeersdrukte en
regelmatig ongelukken of bijna-ongelukken. Als bewoonster en hierdoor ervaringsdeskundigen van
de drukte en gevaren op de Helvoirtseweg, kan ik vrij eenvoudig concluderen dat een verdubbeling
in auto’s in de ochtend- en avondspits nog op te vangen is met verkeerslichten nog met een
rotonde. Ik ervaar dit dagelijks doordat het bijna niet mogelijk is om van mijn eigen
terrein/parkeerplaats de weg op te komen door drukte. Vaak sta ik minutenlang stil door
filevorming op de weg en zie tal van onveilige situaties al dan niet met fietsers en kinderen
ontstaan. Tevens wil ik u er graag aan herinneren dat de Helvoirtseweg niet alleen bedoeld als
ontsluitingsweg maar ook als een weg waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt. Helaas is met de

huidige verkeersstromen nu al vaak onmogelijk om ramen en deuren geopend te houden door
geluidsoverlast en de hoeveelheid stikstof en fijnstof wat het huis binnendringt. Een verdubbeling
van het aantal auto’s zal het woon-, werk- en leefklimaat drastisch laten afnemen.

Er zal een gedegen plan ontwikkelt moeten worden waardoor de nu al overbelaste capaciteit van de
Helvoirtseweg niet nog grotere verkeersstromen zal moeten opvangen. De manier waarop laat ik
graag over aan de experts van de diverse bureaus. Natuurlijk sta ik u graag bij met mijn kennis en
ervaring van deze historische straat. Het mag duidelijk zijn dat hierbij representatieve tellingen en
cijfers worden gebruikt en niet, zoals aangegeven in het rapport van Arcadis dd. 16 januari 2020,
dat ten tijde van de telling niet de gebruikelijke intensiteit en capaciteit zichtbaar was doordat o.a.
scholen gesloten waren. Zoals bij u bekend is de Helvoirtseweg een straat waarvan o.a. veelvuldig
gebruikt gemaakt wordt door schoolgaande kinderen. Hoe kan een dergelijk moment dan dienen als
representatieve telling? Ik kan beamen dat de tellingen die ik uitgevoerd heb zien worden, niet op
representatieve momenten hebben plaatsgevonden. Ik nodig u dan ook graag uit op door mij
geselecteerde dagen. Ik verzeker u dat er dan een ander beeld ontstaat dan wat u nu hebt van de
situatie.
Het beeld van de door mij geschetste situatie zal u duidelijk zijn. Dit geldt tevens voor mijn
intenties. Indien dit niet het geval is of u heeft hier nog vragen over dan verneem ik dat graag.
Ik hoop dat het huidig gemeentebestuur de tijd neemt en zal gaan voor de optimale oplossing voor
alle bewoners van Vught waardoor Vught een nog fijnere gemeente wordt om in te leven dan het
nu als is. Ik doe dan ook een dringend beroep op u om te doen wat juist is en open te staan voor
wat u wordt aangereikt en alternatieven te onderzoeken in plaats van het doordrukken van de
plannen. Zoals onze burgemeester zo pakkend verwoord. “Vught voor elkaar”.

Hopende op een positief resultaat van alle belanghebbende wacht ik uw reactie met interesse af.

Met vriendelijke groeten,

Monica Olislagers
Helvoirtseweg 110
5263 EG Vught

