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Samen werken aan de N65
De provincie Noord-Brabant,
het Rijk en de gemeenten
Haaren en Vught werken samen
aan de reconstructie van de N65
tussen Haaren en Vught. De
N65 tussen ’s-Hertogenbosch
en Tilburg is een rijksweg in
beheer en eigendom bij het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Nu het ontwerp
voor de rijksweg gereed is en
beide gemeenten hun N65
bestemmingsplannen hebben
vastgesteld, staan we aan de
vooravond van de realisatie.
Deze fase begint met de
aanbesteding van het project.
Dan volgt de uitvoering. In
beide fasen neemt de provincie
Noord-Brabant het voortouw.
Op het traject van de N65
bevinden zich momenteel
diverse gevaarlijke kruisingen
met verkeerslichten en wegen
en uitritten die direct uitkomen
op de rijksweg. De
verkeerslichten tussen Helvoirt
en Vught verdwijnen en maken
plaats voor verdiepte liggingen
en ongelijkvloerse kruisingen.
Met deze maatregelen
verbetert de oversteekbaarheid,
verkeersveiligheid en de
luchtkwaliteit. Daarnaast
vermindert de geluidshinder en
de barrièrewerking. De
werkzaamheden starten in het
najaar van 2021 en zijn gereed
in 2024.

Provincie aan het roer en gemeenten aan
boord
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de
uitvoeringsfase van het project N65 overgedragen aan de
provincie Noord-Brabant. Omdat de provincie ook al
verantwoordelijk was voor de planfase, sluiten plan en
uitvoering naadloos op elkaar aan. Rijkswaterstaat blijft
eigenaar van de weg en de samenwerking met Haaren en
Vught gaat voortvarend verder.
Vijf vragen aan Christophe van der Maat. Hij is als
provinciaal bestuurder de komende jaren verantwoordelijk
voor de aanpak van de N65 tussen Vught en Helvoirt.
Christophe van der Maat –
gedeputeerde Mobiliteit,
Financiën en Organisatie

Waarom voert de provincie het project uit?
De N65 is een rijksweg. Het zou dus eigenlijk het meest
logische zijn als Rijkswaterstaat als eigenaar van de weg de
werkzaamheden uitvoert. De provincie kan het aanbestedingsproces echter
eenvoudiger en sneller doorlopen is de verwachting. Daarom voeren wij uit en draagt
het Rijk de N65 tijdelijk over aan de provincie. Dat is ook zo vastgelegd in de
bestuursovereenkomst die onlangs is getekend door het ministerie, de provincie en
de gemeenten Haaren en Vught.
Hoe merken inwoners en andere belanghebbenden van Haaren en Vught dat de
provincie nu het voortouw neemt?
Inwoners en belanghebbenden die met medewerkers van de gemeenten Haaren en
Vught contact hebben, kunnen deze route aanhouden. Je zult wel gaan merken dat
de provincie voortaan meer op de voorgrond treedt en aanspreekpunt zal zijn. De
afspraken die met belanghebbenden en de omgeving zijn gemaakt, zijn vastgelegd en
gedeeld met het projectteam van de provincie. Wij zijn dus op de hoogte van wat er
leeft in Haaren en Vught en hebben vertrouwen in deze soepele overdracht door
(inhoudelijke) gesprekken die we ambtelijk en bestuurlijk veelvuldig voeren over het
ontwerp en zorgen die er leven.

Er gebeurt de komende jaren nogal wat in Haaren en Vught. Hoe verhoudt de N65 zich tot de andere
projecten?
Niet alleen de N65, maar ook het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) als onderdeel in Vught
en de verbreding van de snelweg A58 spelen een rol. De bedoeling is om het herinrichten van de N65
af te hebben in 2024, voordat de PHS-werkzaamheden beginnen. De tijdelijke lange afsluiting van de
N65 tijdens de werkzaamheden aan de spoortunnel is gelukkig niet meer aan de orde. Dat zal niet
betekenen dat er geen hinder is, maar het is wel de meest optimale oplossing. In nauw overleg met
Haaren, Vught en Rijkswaterstaat zullen we de komende jaren werken aan de reconstructie van de
N65 voor een veilige oversteek en verbinding. Om de hinder zoveel als mogelijk in goede banen te
leiden wordt een coördinator verkeer aangetrokken. Deze wordt ook ingezet voor het spoortraject.
Door wie worden omwonenden en belanghebbenden op de hoogte gehouden?
Gemeente Vught en Haaren hebben in het voortraject veelvuldig gecommuniceerd en energie
gestoken in het betrekken van haar inwoners. Dit zetten we als provincie graag voort. Nieuwsbrieven,
(digitale) bewonersavonden of bewonersbrieven, worden voortaan door de provincie georganiseerd of
verstuurd. Dit doen we uiteraard in afstemming met Vught en Haaren. Mochten het onderwerpen zijn
die specifiek voor Haaren of Vught gelden, zoals bijvoorbeeld het onderliggend wegennet, dan
communiceert de gemeente daarover.
Tot slot, wat vindt u het mooiste aan dit project?
Het is een uitdagend groot project. De opgaven en werkzaamheden in de regio zijn fors en duren jaren.
Als het allemaal is afgerond, hoop ik dat de doorstroming op de rijksweg is verbeterd, het spoor
toekomstbestendig is gemaakt, maar bovenal dat de inwoners een leefbaarder en veiliger omgeving
ervaren.

Vught en Haaren tot het einde van het project betrokken
Wethouder Guus van Woesik van de gemeente Vught is tevreden
met de leidende rol van de provincie.
“Als gemeente zijn we blij met de provincie Noord-Brabant.
Ze is een constructieve, betrouwbare partner. We weten dat het
project in goede handen is en dat de provincie er alles aan doet
om de N65 tot een goede uitvoering te brengen met een
succesvol eindresultaat. Daarbij blijven we ons als gemeente
natuurlijk onverminderd inzetten voor onze inwoners en een
goede inpassing van de rijksweg in onze gemeente”.

Kruising John F. Kennedylaan - Helvoirtseweg

Daarbij gaat het ook om een optimale afstemming tussen de projecten N65 en het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Van Woesik: “De uitvoering van twee grote projecten vereist een
uiterst zorgvuldige planning. De twee projecten mogen elkaar niet bijten om Vught voortdurende
bereikbaar te houden en de overlast te beperken”. De reconstructie van de N65 is voor Helvoirt en
Vught van groot belang vindt de wethouder. “Zo blijft de gemeente ook in de toekomst veilig, leefbaar
en bereikbaar. Daar doen we het voor”.
Carine Blom, wethouder gemeente Haaren vult aan: “Voor Helvoirt is dit het ultieme resultaat voor
maximale veiligheid en leefbaarheid, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd”.

Gemeenten stellen bestemmingsplan N65 vast
Op donderdagavond 2 juli jl. heeft de Haarense gemeenteraad het Bestemmingsplan N65 vastgesteld.
De gemeenteraad van Vught deed dat eerder al op 14 mei van dit jaar. Het bestemmingsplan is een
volgende, belangrijke stap op weg naar realisatie van de herinrichting van de N65. Het plan volgt op
het ontwerp en markeert de afronding van een jarenlang proces van het afwegen van belangen, het
maken van plannen en het nemen van besluiten.
Het plan geeft kaders en nieuwe bestemmingen voor alle aanpassingen en voorzieningen en maakt het
mogelijk de gevaarlijke kruisingen aan te pakken en de rijksweg op een aantal punten half verdiept aan
te leggen. Belanghebbenden die eerder al een zienswijze (reactie op het ontwerpbesluit) hebben
ingediend, kunnen gedurende zes weken na vaststelling nog in beroep gaan tegen dit besluit. Die
termijn start in Haaren in de zomerperiode. In Vught sloot de beroepstermijn onlangs op 1 juli. Beroep
kan ingediend worden bij de Raad van State. Meer weten? Kijk dan op www.haaren.nl/N65 of
www.rijksinfravught.nl

Omgevingsmanager Ilse van Schijndel – provincie Noord-Brabant
“Als gebruiker van de N65 zie ik dagelijks dat de N65 zorgt voor onveilige
situaties met belemmeringen voor lokaal (fiets-)verkeer”. Aan het woord is
Ilse van Schijndel, omgevingsmanager bij de provincie Noord-Brabant.
Ilse is ook de contactpersoon vanuit de provincie bij vragen die er leven
rondom de uitvoering van de N65. “Aanwonenden of bedrijven gevestigd
aan de N65, inwoners van Haaren of Vught, of een overheidsinstantie, ieder
heeft zijn eigen belangen en wensen als het gaat om het nieuwe ontwerp
van de weg of de uitvoering van het werk. Dat is heel logisch. En
tegelijkertijd hebben we een opdracht uit te voeren, waar wettelijke
verkeersregels en kaders aan ten grondslag liggen.

Een hele puzzel om een goede afweging te maken tussen deze belangen en een plek te geven in
het contract richting de aannemer en in het ontwerp”, aldus Ilse.
“Als omgevingsmanager van de provincie word ik het aanspreekpunt en zet ik samen met de
gemeenten Vught en Haaren het werk voort. Naast intermediair tussen overheid en inwoner houd
ik me ook bezig met andere omgevingszaken als flora en fauna, communicatie, kabels en
leidingen en verkeer”.
Nu de provincie aan zet is voor een goed te doorlopen aanbestedingstraject en hierna uitvoering zit
ik wekelijks om tafel met onder andere de gemeenten Haaren en Vught. Zij zorgen voor een warme
overdracht en leveren mij de inhoud en lokale kennis waarmee ik verder kan werken. Door te
overleggen, in alle openheid met elkaar te praten maar ook gewoon ’ouderwets’ te fietsen langs het
tracé ben ik goed op de hoogte geraakt van wat er speelt langs en rondom de N65. Daarnaast zit ik
ook graag bij u aan de keukentafel, om van u te horen wat er leeft tijdens de uitvoering.
Het vastgestelde bestemmingsplan kan ik hiermee overigens niet veranderen maar we kunnen wel
kijken hoe we andere vragen beantwoord kunnen krijgen of zorgen weg kunnen nemen. De komende
jaren worden de nodige veranderingen in de fysieke omgeving aangebracht en zal er ook
verkeershinder ontstaan.
Ik ben er daarom graag voor u als u een verduidelijking wilt op het ontwerp, meer wilt weten over
een onderwerp of straks vragen heeft tijdens de uitvoering. Schroom niet om contact met me te
zoeken via ijvschijndel@brabant.nl of via 06 – 52 79 44 50.

Kort nieuws



9 juli vindt de formele aankondiging van het werk plaats voor geïnteresseerde bouwbedrijven.
Dan begint officieel de aanbesteding om te komen tot een geschikte aannemer.
De bestuursovereenkomst is ondertekend door alle samenwerkende partijen. Er is
overeenstemming bereikt over de financiën en wijze van samenwerken. Verder zijn er afspraken
gemaakt over maatregelen uit het eerder ondertekende Klimaatadaptie Convenant.

Benieuwd hoe de N65 tussen Helvoirt en Vught er in 2024 uit ziet?
Kijk dan eens naar deze Animatie Reconstructie N65 voor een impressie van de nieuwe weg.

Doorkijkje volgende nieuwsbrief

Colofon

De komende periode wordt er achter de schermen gewerkt aan het
aanbestedingstraject. Welke stappen moeten we doorlopen tot aan de
definitieve gunning van een aannemer? In de volgende nieuwsbrief
vertellen we u hier graag meer over! Wethouder Carine Blom,
portefeuillehouder Verkeer van de gemeente Haaren komt ook aan
het woord. Zij heeft te maken met een gemeentelijke herindeling maar
behartigt tot het einde van het jaar de belangen van haar inwoners
alvorens Helvoirt over gaat naar Vught. Daarnaast zijn we benieuwd
welk onderwerp u graag terug wilt zien in de eerstvolgende
nieuwsbrief. Mail het naar N65@brabant.nl

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van het project
Reconstructie N65

Aanmelding nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Brabant en
verschijnt meerdere keren per jaar. De gemeenten Haaren en Vught
verspreiden éénmalig deze nieuwsbrief vanwege de privacy
wetgeving. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u niet
dat de gemeente Haaren of Vught uw e-mailadres, ten behoeve van
deze nieuwsbrief, aan de provincie verstrekt? Stuur dan vóór 20 juli
een e-mail naar communicatie@haaren.nl of rijksinfra@vught.nl.
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