
 

 

 

 

 

 

 

 

Commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling 

Datum: 22 augustus 2012. 

Inspreken door Pieter Verschuuren. 

Betreft: Brief Dorpsplatform Aarle-Rixtel van 4 mei 2012 

   Concept brief van Gemeente aan Dorpsplatform 

  Ontwikkelingen NOC 

 

 

Geachte voorzitter, leden van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 

Onder punt 8 van de agenda wordt de voortgang van de Noortoostcorridor behandeld met 

daarin de brief die het Dorpsplatform op 4 mei jl. heeft gestuurd naar aanleiding van het 

voornemen om externe expertise in te huren. Tevens wordt het concept van het door de 

gemeente geformuleerde antwoord behandeld.  Dit geeft aanleiding om spreektijd aan te 

vragen waarvoor mijn dank. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij tegen de aanleg van de oostwestverbinding zijn. De redenen 

zullen u genoegzaam bekend moeten zijn maar ook zijn wij realist genoeg om te zien dat 

politiek reeds een voorlopige beslissing is genomen. Dit weerhoudt ons er niet van om ook bij 

u de aandacht te vestigen op andere gedachten en oplossingen die vervat zijn in een manifest 

onder de naam Beter Verbinden dat in juni jl. is aangeboden aan de provinciale staten en 

waarvan u een kopie heeft mogen ontvangen. Dit manifest wordt door een 40 tal 

belangengroeperingen onderschreven en verdient een overweging in de politieke 

vervolgbeslissingen. 

Uitgaande van het onvermijdelijke dat de oostwestverbinding wel wordt geprojecteerd dan 

zijn wij bereid mee te denken aan de beste oplossing voor de bevolking van Laarbeek en naar 

het zich laat aanzien van de meest getroffen aanwonenden in Aarle-Rixtel. 

In onze brief van 4 mei jl. hebben wij duidelijk aangegeven dat een onderzoek voor een 

uitvoering van de oostwestverbinding op maaiveldniveau en met lange viaducten over het 

kanaal en zijn omleiding niet nodig is, bespaar de moeite want dit heeft u in de gemeenteraad 

al afgewezen. 

Wij wensen alleen mee te denken naar de beste oplossingen, met minder mogen we geen 

genoegen nemen. In onze ogen zijn dat bv.: 

 Verdiepte ligging, geen maaiveldvariant 

 Tunnels en geen viaduct van bijna een kilometer lang op 10 meter hoogte. 

 

 Wel zijn wij van mening dat kennis over deze materie bij de externe adviseurs van een 

cruciaal belang kan zijn om deze varianten met verve te kunnen weerleggen. 

Inwoners van Laarbeek en Aarle-Rixtel zijn niet gediend met een halfslachtige oplossing die 

geboren wordt uit de bekende noodkreet “Er is geen geld!” Geld mag geen reden zijn om 

maar een slechte oplossing te bedenken waar alle inwoners van Laarbeek hun hele leven last 

van zullen hebben door een dag en nacht voortdurende geluidsoverlast- en stankemissie.  

Geen geld betekent gewoon nog langer sparen, we weten dat de provincie 50 miljoen per jaar 

spaart en dan kun je precies uitrekenen hoe lang het nog duurt voordat je een goede oplossing 

kunt financieren. Weet u dat het financiële debacle in heel Europa alleen maar ontstaan is 



 

 

 

 

 

 

doordat er te weinig geld is voor te veel willen en dus komen er alleen maar slechte 

oplossingen en dat willen we niet en dat mag u ook niet willen! 

 

Niet alleen de kennis over de verticale varianten zoals verdiept- , half verdiept- maaiveld- en 

viaductvarianten zijn belangrijk maar ook kennis over de horizontale varianten of alignements 

ten opzichte van het kanaal, zowel het Wilhelminakanaal als de Zuidwillemsvaart en dan doel 

ik op de kennis over afstand tot het kanaal, waterkeringen, ondergrondse waterstromen, 

Rijkswaterstaat en de scheepvaart, kerosineleidingen etc. Maar zeker ook de positie ten 

opzichte van het kanaal, zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde. 

 

Ook adviseren wij u de expertise ook te gebruiken voor de oostkant van de Zuidwillemsvaart, 

de Heikant, het verbreden van de bestaande N279 en niet het leggen van een compleet nieuwe 

autoweg aan de noordkant van de weg naar Bakel zoals de bedoeling is met het bestaande 

tracé te blijven volgen. 

 

De opdracht die u aan de externe experts geeft is derhalve te beperkt, geeft te weinig 

informatie over de totale afweging en oplossingen. Bijstand door experts vinden wij 

belangrijk maar staat niet op zichzelf, Financiële en juridische bijstand is noodzakelijk om het 

geheel te blijven volgen. 

Indien de gemeente zich op kleine onderdelen wil laten bijstaan is men niet opgewassen tegen 

de kennis en feiten rondom een totale afweging (verkeer, milieu, juridisch) van de provincie 

en het SRE. 

Kortom: Met kennis over de kosten van een viaduct alleen red je het niet als het gaat om een 

afweging over nut en noodzaak en ligging van het tracé in het horizontale vlak. 

 

Niet goed te begrijpen is waarom de gemeente telkens kiest voor ad-hoc oplossingen en niet 

voor continue doorlopende ondersteuning m.b.t. de NOC. 

De inwoners van Laarbeek verwachten van u deskundige belangenbehartiging, niet proberen 

geld te sparen om cruciaal advies te vragen. Kosten en baten zullen niet opwegen tegen een 

verslechtering van leefklimaat voor de burgers, ofwel op z’n Ales: “Het kost ’n bietje mar dan 

hedde ook wah!” 

 

Het Dorpsplatform wil betrokken worden bij het onderzoek door de experts en de adviezen 

die opgesteld worden. Derhalve vragen wij u dit in uw opdracht op te nemen. 

 

Tevens adviseren wij u om ook de belangengroepering Actiecomité Landelijk Laarbeek 

hierbij te betrekken. 

 

Graag wens ik u een vruchtbare vergadering en wijze besluitvorming. 

 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel 

 

Pieter Verschuuren 

Voorzitter.  

 

 


