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De Provincie Noord-Brabant, het Rijk en
de gemeente Vught werken samen aan

Reconstructie N65 van
Vught tot en met Helvoirt

de reconstructie van de N65 tussen
Vught en Helvoirt.
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Stand van zaken bestemmingsplan Vught en Helvoirt
De bestemmingsplannen voor de N65 zijn op 14 mei en op 2 juli 2020 vastgesteld door de
gemeenteraden van Vught en de toenmalige gemeente Haaren. De bestemmingsplannen
liggen ter behandeling bij de Raad van State in verband met beroepen die zijn ingediend.
De Raad van State heeft de datum voor de inhoudelijke zitting inmiddels bekend gemaakt.
Van dinsdag 19 april tot en met donderdag 21 april 2022 zal een driedaagse zitting
plaatsvinden waarin de bezwaren van appellanten besproken worden. Onderwerpen als
stikstof, afwikkeling verkeer op de N65 en de gemeentelijke wegen komen aan bod.
De Raad van State doet dan nog niet direct een uitspraak. Dit hopen we in de
zomerperiode te horen, zodat afhankelijk van de uitspraak het vervolg duidelijk wordt en
de verdere planning gecommuniceerd kan worden. Pas als het bestemmingsplan
onherroepelijk is, kan aannemer BAM Infra verder met de voorbereiding van de
bouwwerkzaamheden.

Suzanne Otters nieuwe
Gedeputeerde Mobiliteit
Christophe van der Maat is in januari
benoemd tot staatssecretaris van
Defensie en opgevolgd door Suzanne
Otters-Bruijnen.
In het verleden was Suzanne raadslid in
Vught waar ze ook woont. Zij is dan ook
goed op de hoogte van wat er leeft en
speelt rondom de ombouw van de N65.
"De mobiliteitsopgave voor Brabant is
groot: een goede en veilige
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oversteekbaarheid voor inwoners van
Vught en doorstroming voor het
doorgaand verkeer in onze provincie is
van groot belang. Daarbij zijn
leefbaarheid, beschikbare ruimte, oog
voor de omgeving en uiteraard de
verkeersveiligheid belangrijke
aandachtspunten. Ik heb er veel zin in om
hier als bestuurder mee aan de slag te
gaan.”

Vooruitblik
Aanvraag kapvergunning
De kenmerkende laanstructuur en de groene uitstraling van de rijksweg willen we graag
behouden. De bomen geven de dorpen hun kenmerkende mooie, groene uitstraling. Toch
ontkomen we er niet aan om een deel van de bomen langs de weg te kappen voor het
aanleggen van de nieuwe rotondes, verdiepte liggingen, parallelstructuur én tijdelijke
omleidingen.
Zodra we de inventarisatie en aantallen voor de kapvergunning hebben afgerond dienen
we een aanvraag in bij de gemeente Vught. Dat gebeurt waarschijnlijk medio mei. Via de
https://nieuws.brabant.nl/x/?S7Y1Nv2fa2tkaPg.x9bU6H_RrbElAAA86&Z=-1190879983
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gebruikelijke kanalen wordt u hierover geïnformeerd.
Van de kapvergunning wordt uiteraard pas gebruik gemaakt als de uitspraak van de Raad
van State op het bestemmingsplan dat mogelijk maakt. In de volgende nieuwsbrief staan
we ook uitgebreid stil bij de herplant en de aandacht die groen en natuur krijgen om
ervoor te zorgen dat de N65 een mooie toekomst tegemoet gaat.

Verkeersafwikkeling
tijdens de
werkzaamheden
BAM Infra heeft een aantal
verbeteringen voorgesteld voor de
verkeersafwikkeling tijdens de
bouwwerkzaamheden.
In de vorige nieuwsbrief hebben zij dit al
kort toegelicht. Deze verbeteringen
worden nog verder uitgewerkt. Dit gaat
in afstemming met de (verkeers-)
deskundigen van de gemeente Vught,
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Meer informatie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
project Reconstructie N65.

Provincie Noord-Brabant
Project N65

Provincie Noord-Brabant

Ilse van Schijndel

Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

N65@brabant.nl
073- 681 28 12

www.n65reconstructie.nl
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