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Tekstgrootte  

 

AARLE-RIXTEL - 'Provincie, splits de Noordoostcorridor en voer eerst het gedeelte langs de N279 uit. Neem de 

uitvoering van de oost- westverbinding pas in overweging als nut en noodzaak daarna ondubbelzinnig zijn 

vastgesteld'. 

 

Een motie met deze woorden is door de Klankbordgroep Noordoostcorridor Oostwestverbinding maandagavond overhandigd 

aan Joost van Gils, projectmanager infrastructuur. 

 

"Motie is misschien een zwaar woord, maar hoe noem je anders een weergave van de mening die binnen de groep heerst", 

zegt Pieter Verschuuren. De voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel zit in drie van de vier klankbordgroepen: die van N279 

midden (tussen Veghel en Laarbeek), van N279 Zuid (tussen Laarbeek en Helmond) en van de oostwestverbinding (tussen 

Laarbeek en Son). 

 

Zwaartepunt 

"Aan de opkomst van de bijeenkomsten kun je zien waar het zwaartepunt ligt", zegt Verschuuren. "Bij de klankbordgroepen van 

noord-zuid liep de opkomst na twee vergaderingen al terug. Bij die van de oostwestverbinding waren er maandagavond zeker 

vijftig mensen aanwezig." 

 

Volgens Verschuuren bleek tijdens die laatste vergadering dat de klankbordgroep nut en noodzaak van de oostwestverbinding 

niet inziet, waarna het idee ontstond om een motie op te stellen. "Drie konden het nog niet zeggen, maar verder stemde 

iedereen ermee in." 

 

Latere besluitvorming 

De bedoeling is dat de provincie dit advies van de klankbordgroep meeneemt in de latere besluitvorming. Net als alle 

uitgewerkte voorstellen van de verschillende groepen.  

 

Want al wil de Klankbordgroep Oostwestverbinding die weg niet, de leden denken wel mee over alternatieven. Bijvoorbeeld een 

tracé langs de noordkant van het Wilhelminakanaal, dat bij Lieshout via twee tunnels onder het kanaal even langs de zuidkant 

loopt en via nog een tunnel onder Beekerheide en de Zuidwillemsvaart door aansluit op de N279. "Maar dat vindt de provincie 

waarschijnlijk te duur", denkt Verschuuren. 

 

In april komen de klankbordgroepen weer bij elkaar. 

 


