
 

Motie van wantrouwen 
 
Betreft agendapunt: 5.2 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 Vught 

 

De gemeenteraad van Vught bijeen op donderdag 14 mei 2020 
 
Overwegende dat: 

- Er geen plan is gemaakt voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt om de gevolgen van de ombouw 
van de N65 voor het onderliggend wegennet op te lossen of te verzachten; 

- Hier twee jaar de tijd voor was, maar nauwelijks iets ondernomen is; 
- Toen bleek dat een weg over het landgoed Zionsburg niet mogelijk was als nieuwe oprit naar 

de N65 er niet verder gezocht is naar alternatieven; 
- Een verkeersbesluit als het openstellen en verharden van de Jagersboschlaan vreemd genoeg 

wel werd genomen, terwijl de cijfers aantonen dat die niet nodig is en niet onderzocht is of 
openstellen iets oplost. 

 
Voorts overwegende dat: 

- Van open overleg met inwoners en overige belanghebbenden nauwelijks of geen sprake is 
geweest; 

- Inwoners en belangenorganisaties vinden dat ze geschoffeerd zijn; 
- Een aantal direct belanghebbenden niet volledig en niet tijdig is geïnformeerd; 
- Het recht om bezwaar te maken met de voeten is getreden, omdat het ontnomen is; 
- Bezwaarmakers en belangenorganisaties vinden dat hun zienswijzen onvolledig, ver onder de 

maat en zelfs schandalig beantwoord zijn; 
- Vlak voor deze vergadering een overzicht van contactmomenten van de wethouder met 

burgers naar de gemeenteraad gestuurd is, waaruit blijkt dat hij in twee jaar tijd één keer zelf 
gesproken heeft met burgers. 

 
Constaterende dat: 

- Speciaal voor de rijksinfra-plannen een extra wethouder is benoemd; 
- De specifieke opdracht in het bestuursakkoord was om inwoners en belangenorganisaties 

meer te betrekken bij de plannen; 
- Dit voor het project N65 niet gelukt is. 

 
Spreekt uit: 

- Geen vertrouwen meer te hebben in de wethouder rijksinfra. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Namens de fractie(s) van: 
 
 
 
 
 
 
(in te vullen door de griffie)  
Besluit van de raad van Vught van:  
 
Aangenomen/verworpen 
 
Stemverhouding met: stemmen voor. Fracties:  
   stemmen tegen. Fracties: 


