Aan: De gemeenteraad van Vught
Betreft: Inspraakreactie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 Vught

Vught, 5 mei 2020
Geachte raad,
Voor de wijken in Vught-Zuid is de Jagersboschlaan dé uitloopmogelijkheid om snel even de drukte
van de dichtbebouwde buurten te ontlopen en op een snelle en makkelijke manier even van de
natuur te genieten door een kort wandelingetje of een rondje te fietsen.
Verharding van de laan en openstelling voor het autoverkeer leidt tot vernietiging van de beleving
van het gebied voor de recreant. Al sinds jaar en dag is deze laan (Zwarte Pad) een gewilde en
belangrijke wandel- en fietsroute voor heel veel mensen in met name Vught-Zuid.
Om deze omstreden openstelling / verharding van de Jagersboschlaan voor autoverkeer te kunnen
omzeilen heb ik in mijn zienswijze van 24 juli 2019 u gevraagd om de mogelijkheid open te houden in
het bestemmingsplan voor een ventweg langs de N65 tussen de Martinilaan en Vijverbosweg.
Door het realiseren op dit stukje van een ventweg / fietsstraat kan de Jagersboschlaan behouden
blijven zoals deze nu is. Een wens van veel Vughtenaren.
Helaas is bij de beantwoording ervan uit gegaan dat ik pleit voor een volledige parallelstructuur en
wordt aangegeven waarom dat niet kan. (Zie 083 A).
Het gaat hier echter slechts om het stukje tussen de Martinilaan en Vijverbosweg. Waar al een deel
als fietsstraat van ingericht wordt.
Er hoeven dus geen huizen hiervoor afgebroken te worden. Er zijn geen huizen in het geding. Er
hoeven geen kruispunten aangelegd te worden.

Over de verharding als fietsstraat van de Jagersboschlaan schrijft de gemeente:
“De Jagerboschlaan is binnen de Vughtse wegenstructuur geen gebiedsontsluitingsweg en kent een
lage verkeersintensiteit, waar een fietsstraat een prima inrichtingsprincipe is”. (Zie 082 E).
Dit inrichtingsprincipe kan dan dus ook opgaan voor dit deel langs de N65. (Stukje tussen de
Martinilaan en Vijverbosweg).

Ik verzoek u daarom vriendelijk om het bestemmingsplan hierop aan te passen.

Met vriendelijke groet,
Indiener zienswijze 83.

