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                                                                                                   Vught, 30 juni 2008 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught 
 
 
Geacht College, 
 
Door deze wenden wij ons tot u met onze inspraakreactie op het 
voorontwerpbestemmingsplan N65. 
 
Met wij bedoelen wij de Vereniging Platform Vught Structureel, ten deze vertegenwoordigd 
ex artikel 13 van haar statuten door de voorzitter de heer ir. B. Hilberts en de secretaris 
mevrouw mr M.E.G. van Erp. Beide laatstgenoemden wenden zich ook in privé tot u met 
onderstaande inspraakreactie. 
 
De Vereniging Platform Vught Structureel heeft als doelstelling het behartigen van de 
belangen van de leden van de vereniging en van de belangen van de bewoners van het gebied 
van de gemeente Vught, gelegen langs en ten noorden van de Rijksweg N65, hierna te 
noemen Vught- Noord, bij 

- handhaving en de verdere ontwikkeling van een goede verkeers , vervoers- ,  
omgeving- en woonstructuur in en nabij Vught –Noord; 

- handhaving en bevordering van een goede bereikbaarheid van Vught-Noord en van de 
overige delen van de gemeente Vught en overige bestemmingen vanuit Vught-Noord; 

- de beperking van overlast in Vught-Noord van doorgaand verkeer, anders dan over de 
N65, en van verkeersoverlast in zijn algemeenheid, waaronder mede te verstaan : 
geluids- , fijnstof en andere milieuoverlast. 

 
De Vereniging Platform Vught Structureel telt 265 leden en donateurs, allen woonachtig in 
Vught-Noord, en reageert vanuit haar statutaire doelstelling ter behartiging van de belangen 
van  haar leden en donateurs op het voorontwerp bestemmingsplan N65 van de Gemeente 
Vught .  De heer Hilberts en mevrouw Van Erp doen zulks als belanghebbende bewoners van 
de wijk Vught- Noord. 
 

 
 

1. Aanleiding en Doelstellingen voor een nieuw bestemmingsplan N65 
 
Volgens de Inleiding op het voorontwerp bestemmingsplan zijn er diverse problemen die in 
Vught op en rond de N65 spelen; deze problemen vragen op korte termijn om een oplossing. 
De problemen zijn: de weg snijdt het dorp doormidden, de weg geeft geluidshinder, is 
verkeersonveilig, geeft aanleiding tot filevorming en biedt onvoldoende doorstroming aan het 
verkeer op deze weg. 
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Gegeven deze opsomming zou verwacht kunnen worden dat de weg zelf wordt aangepakt. 
Neen, de gemeente Vught is voornemens de problemen aan te pakken via een set van 
maatregelen die vooral voor de wijken en straten die uitkomen op de N65 zeer nadelige 
consequenties zal hebben. Die maatregelen worden geacht te voorzien in oplossingen op korte 
termijn. Dit zijn echter geen oplossingen voor de bewoners van Vught, wel voor 
Rijkswaterstaat. Bovendien gaat het hier niet om een integrale, gestructureerde aanpak, die 
voor eens en altijd het probleem voor Vught en haar bewoners zelf oplost. 
 
Er is wel een begin gemaakt met een structurele, integrale aanpak van het gehele stuk 
rijksweg N65. Er is, kennelijk mede ter voorbereiding op het voorontwerpbestemmingsplan, 
een uiterst gedegen ‘Visie op de N65 en zijn omgeving’ (hierna te noemen de Visie) 
opgesteld. Maar die voorziet jammer genoeg pas in oplossingen op de lange termijn. En als 
een klein stukje van de omgeving van de N65 nu al wordt aangepakt, en dan op een wijze die 
volstrekt inadequaat is, dan is de vraag wat voor voordeel de oplossingen op lange termijn 
nog voor de bewoners van Vught kunnen hebben. 
 
Probleem1 
Het verrassende is dat in de Visie, en ook in het voorontwerpbestemmingsplan, geconstateerd 
wordt dat …..’de doorstroming op de N65 een probleem is, hoewel er op dit moment nog 
geen sprake is van overschrijding van normen voor doorstroming. Prognoses wijzen er op dat 
er richting 2020 wél mogelijk een doorstromingsknelpunt bij Vught zal ontstaan…..’ 
Conclusie kan zijn: dit is dus geen probleem op de korte termijn; het is wellicht een probleem 
op de langere termijn: neem het dan mee op de langere termijn. Het kan dus geen aanleiding 
zijn om op korte termijn de aanliggende straten in Vught volledig op de schop te nemen. 
 
Probleem 2 
Een tweede probleem dat aangepakt moet worden is de kennelijke filevorming: waar die 
ontstaat is niet duidelijk. In de dagelijkse fileberichten komt de N65 nooit voor.  
In de Visie wordt in dit verband gesteld dat het verkeersaanbod op de N65 te groot is en de 
snelheid te laag (!). Ook wordt geconstateerd dat de N65 onmisbaar is voor regionale en 
lokale ontsluiting, maar niet van primaire betekenis voor de doorstroming van bovenregionaal 
verkeer. 
Als er al een probleem op de N65 is, is dat de toename in de laatste paar jaar van het 
(internationale) vrachtverkeer, zowel overdag als ’s avonds. 
Conclusie: dit probleem is ook niet op te lossen met korte termijn maatregelen voor de 
gemeente Vught die een aanslag plegen op de aanliggende straten. Dit moet ‘bovenregionaal’ 
worden aangepakt: stuur het bovenregionale verkeer (en zeker het vrachtverkeer) via 
signaleringssystemen vanuit West Brabant (Breda/Tilburg) via hetzij de A58 Eindhoven – ’s-
Hertogenbosch hetzij de A59 Waarlijk - 's-Hertogenbosch. 
 
Probleem 3 
Het derde probleem is de verkeersonveiligheid. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt 
op pag. 15 het verloop aangegeven van het aantal ongevallen bij Vught op de N65: van 24 in 
2002 tot 16 in 2006, een daling derhalve van 1/3. Een forse daling, ondanks de in het 
voorontwerp gesignaleerde toename van het verkeer en de relatief hoge snelheid.  
Het voorontwerp bestemmingsplan spreekt van een relatief hoge snelheid, waar de Visie 
echter de lage snelheid een probleem vindt. 
Maar welke snelheid ook geldt, als die een probleem is moet de oplossing daarvan  op de N65 
plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van flitspalen en flitscamera’s op of dichtbij de 
stoplichtinstallaties (zoals bij het kruispunt in Helvoirt). Dat zal in elk geval de beleving van 
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de Vughtse burgers ten aanzien van de verkeersveiligheid op de N65 verbeteren, waar met 
name het te hard rijden en door het rode stoplicht rijden (dikwijls door vrachtwagens) punten 
van zorg zijn. 
Dit is een probleem dat op zeer korte termijn opgelost kan worden, en  zonder dat de 
aanliggende straten in Vught volledig op de schop gaan. 
 
Probleem 4 
Het vierde probleem, de geluidshinder,  kan zoals in het voorontwerpbestemmingsplan is 
gesteld, voor een deel worden opgelost door over het hele traject van de N65 in Vught 
geluidsarm asfalt te leggen en daar waar voorgeschreven door het plaatsen van 
geluidsschermen. Dat kan ook zeker op de kortste termijn worden geregeld zonder dat  – wij 
blijven het herhalen -  de aanliggende straten in Vught volledig op de schop gaan.  
Overigens is onbegrijpelijk dat er slechts op een beperkt aantal plaatsen een geluidsscherm 
wordt aangelegd. Een groot deel van de noordzijde van de N65 krijgt geen geluidsscherm. De 
belangrijkste redenen daarvoor lijken te zijn, zoals ook toegelicht door wethouder Kraanen 
tijdens de inspraakavond op 16 juni jl., dat er onvoldoende geld is, dat er te weinig huizen van 
zouden profiteren om de investering de moeite waard te doen zijn en omdat dan het aanzien 
van de weg geschaad zou worden. Dit zijn redenen die niets van doen hebben met waar het 
om gaat: namelijk geluidsoverlast voor de betreffende woningen en de aantasting van de 
gezondheid van de bewoners daarvan door het verkeer op de N65. Wij pleiten ervoor de 
geluidschermen ook daar te plaatsen. 
 
Probleem 5 
Het laatste, en voor de Vughtse burgers belangrijkste, probleem is het feit dat de N65 het dorp 
doormidden snijdt. Een zeer groot probleem, omdat de N65 niet alleen voor de ontsluiting van 
beide dorpshelften, maar ook voor de ‘verkeerscommunicatie’ tussen beide dorpshelften van 
groot belang is. Zoals burgemeester Van de Mortel in zijn burgerjaarverslag al 
opmerkte:”..door de N65 ontbreekt een zekere samenhang ( vanuit Vught Noord) met de rest 
van de gemeente. De N65 is voor mij – naast een gevaarlijke weg- dan ook een belemmerende 
factor voor het Vughtse gemeenschapsgevoel.” 
De korte termijnmaatregelen die de gemeente voorziet, vergroten het probleem helaas alleen 
maar, zoals uit onderstaande toelichting op elk der te nemen maatregelen zal blijken. 
 
 

2. De te nemen korte termijn maatregelen zoals omschreven in hoofdstuk 4 van de 
toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan. 

 
De probleemstelling in paragraaf 4.1 is simpel: de N65 kent een problematiek, die helaas 
alleen op de lange termijn is op te lossen. En dat duurt (te) lang, want ondertussen gaat de 
autonome groei van het autoverkeer door en nemen de problemen op de N65 verder toe. Dat 
heeft dan weer gevolgen voor de leefbaarheid in Vught: een toename van de 
verkeersonveiligheid, filevorming, barrièrewerking, geluidshinder en het sluipverkeer door de 
gemeente. In feite moet de gemeente Vught dus een probleem oplossen voor de beheerder en 
de gebruikers van de N65, ten detrimente van haar burgers die aan of nabij de N65 wonen, in 
het bijzonder veel bewoners van de wijk Vught Noord en de bewoners ten zuiden van de 
N65.. Hierboven onder 1. is al aangeduid dat veel van die problemen op de N65 vermeend 
zijn of op korte termijn op te lossen zonder grote gevolgen voor Vught zelf. 
 
Wat zijn nu die door de gemeente Vught gevreesde gevolgen van de autonome groei van het 
autoverkeer vergeleken met de verkeersintensiteiten na de genomen maatregelen? 
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Op pagina 29 van de Inleiding op het voorontwerp bestemmingsplan staat een duidelijk 
overzicht. De maatregelen die de gemeente voorstelt, zorgen ervoor dat de verkeersintensiteit 
op de N65 nauwelijks verbetert ten opzichte van de intensiteit door autonome groei : tot de 
kruising met de Boslaan is er zelfs sprake van een toename (zij het met 1%), op het wegvlak 
tussen Boslaan en Martinilaan een afname (zij het ook met slechts 1%) en op het wegvlak 
tussen Martinilaan en J.F. Kennedylaan ook een afname, maar ook weer met slechts 1%. 
Maar de toename van de verkeersintensiteit na de getroffen maatregelen op de Boslaan is 11% 
en op de J.F. Kennedylaan/ Lekkerbeetjenlaan  maar liefst 18%.  Hier is uiteraard elke 
proportionaliteit zoek. De gesignaleerde problematiek ( zo die al serieus is te nemen) op de 
N65 wordt niet opgelost, en de problemen van de bewoners worden alleen maar vergroot. 
Het kan toch niet zo zijn dat alléén de bewoners van de gemeente Vught de lasten hebben te 
dragen van een probleem op de N65 dat nu nog niet bestaat en zich  mogelijk pas in 2020 gaat 
manifesteren! 
 
Na analyse van de aard van te treffen maatregelen, is ook te begrijpen waarom de 
verkeersintensiteit op de Boslaan (en aanpalend de Eikenlaan en delen van de Loonsebaan) en 
de J.F. Kennedylaan (en aanpalend de Lekkerbeetjenlaan en de Zonneweilaan) zoveel groter 
wordt. 
Alle straten vanuit de wijk Vught Noord en vanuit de rest van Vught naar de N65 worden op 
twee na afgesloten voor autoverkeer: dat is in elk geval géén doeltreffende oplossing voor het 
probleem dat, na de doorstroming van de N65, voor de gemeente als zwaarwegend geldt: 
namelijk het doorsnijden van het dorp door de N65 en de moeilijke bereikbaarheid van de 
dorpshelften over en weer en de ontsluiting van de dorpshelften. Vanuit Vught Zuid blijft er  
overigens een halve uitvalsweg extra (richting Den Bosch) open (de Martinilaan), maar de 
oplossing die daarbij gegeven wordt voor het verkeer dat vanuit Den Bosch naar de 
Martinilaan wil en het verkeer dat vanuit de Martinilaan naar Tilburg wil is  in strijd met 
regels van verkeersveiligheid, en belemmert bovendien  een goede doorstroming van de N65. 
Dus die oplossing zou niet overwogen moeten worden. 
 
Met een wijk Noord die op slot zit voor wat betreft de uitgang naar de N65 en naar Vught 
Zuid en Vught Centrum ( en uiteraard voor het verkeer vice versa), en waar het in -en 
uitgaande verkeer slechts over twee wegen wordt geperst (Boslaan en J.F. 
Kennedylaan/Lekkerbeetjenlaan), en waar de autonome autogroei op zeker 1000 eenheden is 
te schatten met de voorgenomen nieuwbouw van 850 huizen, kan een toename van de 
verkeersintensiteit niet uitblijven. Maar dat heeft dus niets te maken met de problemen op de 
N65, zoals overigens uit het staatje ook blijkt. 
De oplossing voor het terugdringen van de intensiteit van het autoverkeer op de Boslaan en de 
J.F. Kennedylaan is het zoveel mogelijk openhouden van de uit- en invalswegen naar en van 
de N65, maar zeker de De Bréautélaan. 
 
De gemeente motiveert het afsluiten van de De Bréautélaan  met een verwijzing naar 
wederom de doorstroming van de N65 en naar de verhoging van de verkeersveiligheid voor 
de fietsers. Dit laatste is een valide punt. 
Maar de voorgestelde maatregel is dat niet. Wij geven een andere oplossing in overweging: 
namelijk het alternatief om de N65 ter hoogte van de De Bréautélaan/Martinilaan verdiept aan 
te leggen. Dat geeft ruim baan aan het verkeer op de N65, en bovendien een veilige extra 
oversteek voor wandelaars, fietsers en auto’s naar het centrum en het zuiden van Vught en 
vice versa. Dit alternatief is opgenomen in het rapport dat AGV Movares op ons verzoek 
opstelde. Wij sluiten dit rapport als bijlage bij. 
Dat alternatief maakt bovendien tal van andere maatregelen overbodig. 
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De gewrongen oplossing van de Martinilaan  met keerpunten halverwege het wegvak is niet 
nodig. 
En ook de gewrongen oplossing op het kruispunt bij de Boslaan/Vijverbosweg en N65 zou 
niet nodig zijn. Nu vast is komen te staan dat het voor de doorstroming van de N65 niet nodig 
is, en nu bij de De Breautélaan een alternatieve oplossing mogelijk is, is er ook geen behoefte 
aan extra opstelstroken bij het kruispunt van de Boslaan/Vijverbosweg. 
De fietsrouting die daarbij wordt voorgesteld is buitengewoon onlogisch en onveilig. Fietsers 
zullen in die oplossing de Boslaan moeten oversteken via een mini-rotonde (?); de Boslaan 
die dan al 11% meer autoverkeer te verwerken krijgt, zou dan ook nog eens vlak voor het 
stoplicht grote aantallen overstekende fietsers moeten verwerken. En realiseert de gemeente 
zich dat met het aanleggen van een dubbel fietspad aan de noordzijde van de Boslaan en met 
een extra opstelstrook aan de zuidzijde het voor de bewoners aan die stukken van de Boslaan 
vrijwel onmogelijk wordt hun oprit op- of af te komen, zowel te voet, als op de fiets als met 
de auto? Immers, aan de noordzijde is geen voetpad en aan de zuidzijde zal slechts een smal 
trottoir overblijven. Ondanks het fraaie uitgangspunt in het te herziene VVP dat aandacht 
vooral ook uitgaat naar de voetganger, blijkt dat in elk geval niet te gelden voor de Boslaan, 
de Snippenlaan, de Vijverbosweg of de Eikenlaan, waar de voetganger over het fietspad of 
over de weg zelf moet. 
Ook zou de ombouw van het kruispunt bij de J.F. Kennedylaan niet nodig zijn. En zouden 
bovendien de Lekkerbeetjenlaan en de Zonneweilaan niet die enorme toename van verkeer te 
verwerken krijgen: deze straten behoeven dan ook niet te worden omgebouwd tot straten die 
18 % meer verkeer te verwerken zullen krijgen. Het is bovendien zeer de vraag of het wel 
mogelijk is om bijvoorbeeld de Lekkerbeetjenlaan tussen de Zonneweilaan en de J.F. 
Kennedylaan om te bouwen: er is geen ruimte voor. In het rapport van Movares wordt hier 
duidelijk op gewezen. En als de Zonneweilaan omgebouwd gaat worden dan zullen alle 
bomen aan die laan moeten sneuvelen, want ook in die laan is te weinig ruimte om 18% meer 
verkeer te verwerken. 
 
Met alle kosten die bespaard zouden worden kan de oplossing van een verdieping van de N65 
in de rijrichting nabij de De Bréautélaan  worden bekostigd. 
En er zouden heel wat bomen gespaard blijven, zowel op de Boslaan als op de Zonneweilaan. 
 
Tenslotte nog een onbegrijpelijk punt in het voorontwerp: voor de ontsluiting van de 
Kruishoeveweg voor wat betreft het langzaam verkeer wordt gekozen voor de routing via de 
onverharde Groenewouddreef, het onverharde Cromvoirtsepad en de Snippenlaan. Met de 
bestemming van Snippenlaan tot onderdeel van de hoofdfietsroute ontstaat daar een 
onmogelijke situatie, met name voor de fietsers. Want de bedrijven (landbouwbedrijven en de 
firma Peijnenburg) aan de Kruishoeveweg moeten met hun langzaam verkeer dan over 
onverharde paden en over de Snippenlaan, die daar absoluut niet geschikt voor zijn, zeker niet 
als daar zoveel fietsers door heen moeten. 
 
Wij verzoeken uw college met klem alle korte termijnmaatregelen die worden voorgesteld en 
die alleen maar nadelig zijn voor de burgers van Vught achterwege te laten en onze 
alternatieve oplossing voor het stukje van de N65 bij de De Bréautélaan over te nemen bij de 
opstelling van het ontwerp bestemmingsplan N65. 
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Wij beseffen ons overigens heel wel dat zowel de gemeente als de provincie van mening zijn 
dat Vught Noord zo goed wordt ontsloten via de noordelijke ontsluitingsweg, die rechtstreeks 
naar Den Bosch leidt. Als de gemeente blijft volharden in haar standpunt, dan wordt de N65  
een 21-ste eeuwse slotgracht, als een natuurlijke gemeentegrens tussen Den Bosch en Vught, 
met als toegangspoorten de Boslaan en de J.F. Kennedylaan. Wil de gemeente dat? 
 
 
Hoogachtend, 
Platform Vught Structureel 
 
B. Hilberts                         M.E.G. van Erp 


