Vught, 19 september 2019

Geacht college,
De SP-fractie heeft kennisgenomen van het bericht in het Klaverblad van 18 september,
waarin het college aankondigt het verkeersbesluit te hebben genomen dat nodig is om de
openstelling van de Jagersboschlaan, mogelijk te maken.
Met dit bericht laat het college weten te volharden in het - voor vele Vughtenaren volkomen
onbegrijpelijke collegebesluit - om de Jagersboschlaan open te stellen voor gemotoriseerd
verkeer. Nog vóórdat het college fatsoenlijk heeft gereageerd op de berg zienswijzen die
inwoners van Vught hebben ingediend toen het voornemen tot openstelling bekend werd,
haalt B&W de volgende stap in de juridische procedure al uit de kast en dendert het college
voort in de haast om een prachtige laan volledig weg te vagen.
Met deze stap geeft het college eveneens de boodschap af compleet onverschillig te staan
ten opzichte van de overwegingen van vele Vughtse inwoners en Vughtse
belangenorganisaties.
Als lid van de Vughtse gemeenteraad heeft de SP-fractie bijzonder veel moeite met deze
handelwijze en ervaart haar als ongepast. Daarnaast vraagt de fractie zich af waarom er
geen consideratie is voor de emoties die er leven bij de omwonenden en bij de ‘gebruikers’
van de laan. Juridisch gezien zijn die laatsten weliswaar feitelijk geen partij maar dat ontslaat
het college niet van respectvol handelen. Het college hád respectvol kunnen handelen door
éérst in te gaan op de vele bezwaren die geuit zijn in de zienswijzen voordat er verdere
stappen werden genomen. Het kan het college niet ontgaan zijn hoezeer dit besluit een
groot deel van onze inwoners aan het hart gaat. Pas na de behandeling van de zienswijzen
had het besluit genomen mogen worden om eventueel de procedure een stap verder te
brengen. Deze aankondiging zendt de boodschap uit dat bezwaren uiten zinloos is. De SPfractie betreurt dat in hoge mate en begrijpt ook helemaal niet waarom er zoveel haast
geboden is.
Het college is er ons inziens nog steeds niet in geslaagd helder te verwoorden wat het nut en
de noodzaak is van de openstelling voor tweerichtingsverkeer van deze nu nog onverharde
landweg. Dat mysterie wordt deels veroorzaakt door de wisselende boodschappen die het
college mondeling en schriftelijk uitzend. Om die reden wil de SP-fractie onder andere
helder verwoord zien wat exact de beweegredenen zijn van het dagelijks bestuur van Vught
om de wens van vele honderden Vughtenaren te negeren.
Wij verwoorden onze vragen hieronder:
1. Wat zijn exact de beweegredenen om de Jagersboschlaan open te stellen voor
gemotoriseerd verkeer?

2. Welk voordeel is hier voor Vught van toepassing?
3. Eén van de redenen zou zijn volgens wethouder Van Woesik om ervoor te zorgen dat
de hulpdiensten de onderwijsinstellingen aan de Martinilaan en daarachter, kunnen
bereiken.
a. Is dat nu dan niet mogelijk?
b. Hebben de hulpdiensten aangegeven dat er iets moest veranderen en zo ja, hoe
dan en wanneer? Zo nee, waarop is dan de stellingname gebaseerd.
4. Waarom is besloten om nu al een verkeersbesluit te nemen?
5. Is het college bereid dit besluit te heroverwegen als aangetoond kan worden dat een
merendeel van de inwoners van Vught zich tegen de openstelling en verharding
verzet?
6. Er gaan geluiden in de wandelgangen dat de Jagersboschlaan een ontsluitingsweg
moet worden voor een nog te bouwen wijk? Klopt dat? Zo ja, waarom wordt die wijk
niet ontsloten via de Vijverboschlaan zoals ook de wijk Vijverhof ontsloten wordt?
Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van het college!

Met vriendelijke groet,
Suzanne van Wiggen
Fractievoorzitter SP Vught

