
 
 

Motie  
‘Ontsluitingsweg’ 

 
Betreft: agendapunt 5.2 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 
 
De raad van de gemeente Vught bijeen in de raadsvergadering op donderdag 14 mei 2020, 
 
Overwegende dat: 

 Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) in februari j.l. tijdens een drukbezochte bijeenkomst de raad 

uitgebreid heeft geïnformeerd over de gevaarlijke verkeerssituaties, geluid- en trilling overlast 

in het dorp Cromvoirt, waarvan zij nog eens een toename verwachten tijdens de 

werkzaamheden en na de realisatie van de N65; 

 Zwaar verkeer (met vaak groot materieel), afkomstig van bedrijven die in het buitengebied 

gevestigd zijn, door de woonkernen van Cromvoirt of Helvoirt moet om van en naar de N65 

te kunnen gaan; 

 De Boslaan als ontsluitingsweg dient voor het vele verkeer van en naar de Penitentiaire 

Inrichting Vught, Monument Kamp Vught, de kazernes, het woonoord Lunetten en de 

IJzeren Man; 

 Momenteel alternatieven ontbreken en het zwaar verkeer daarom het lokale wegennet in 

toenemende mate zal belasten; 

 De verkeersveiligheid en leefbaarheid naast Cromvoirt, ook in Helvoirt door de realisatie van 

de plannen voor de N65 verder onder druk komen te staan; 

 Er een alternatief gezocht moet worden om het (ongewenste) vrachtverkeer in de kernen van 

Cromvoirt en Helvoirt en de Boslaan zoveel als mogelijk tegen te gaan of te beperken; 

 Dit alternatief mogelijk gevonden kan worden in de realisatie van een nieuwe  

(gebieds-)ontsluitingsweg tussen het industrieterrein in Helvoirt en de Kruishoeveweg, 

parallel aan de noordzijde van de spoorlijn en aan te sluiten op de N65 (zie kaartbijlage) 

 
Verzoekt het college: 

1. Om op korte termijn de realisatie van de voorgestelde (gebieds-)ontsluitingsweg te 

onderzoeken en hiervan de kosten in beeld te brengen.      

2. Na te gaan hoe deze nieuwe (gebieds-)ontsluitingsweg optimaal kan aansluiten op de N65. 

3. De uitkomst hiervan terug te koppelen aan de raad.                                                                  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fracties van,  
 
 
 

 
 

Gemeentebelangen 

S.J.R. van der Zee 

VVD 

M.F.H. du Maine 

PvdA-GroenLinks 

A.F.J. van der Vossen 

   



 
 
(in te vullen door de griffie)   

Besluit van de raad van Vught van:   

Aangenomen/verworpen  

Stemverhouding met stemmen voor:   

 stemmen tegen:   

 


