Provinciale staten en Gedeputeerde staten van Noord Brabant,
Brabantlaan 1
5216 TV ’s Hertogenbosch
Geacht college en statenleden,

Onlangs namen wij kennis van het verslag van het laatste overleg d.d. 3 juli j. l.
tussen provincie en de klankbordgroep over de N640. Blijkbaar is de provincie
Brabant ziende blind en horende doof, want zij gaat volledig voorbij aan het
hoogste orgaan in de gemeenten Etten-Leur en Halderberge.
De voltallige gemeenteraad van de ene gemeente ( Etten-Leur) en een
raadsmeerderheid van de andere gemeente (Halderberge) hebben duidelijk
aangegeven, dat zij alleen instemmen met een 60 km. regime op de provinciale
weg N640 , omkleed met vele andere voorstellen en argumenten zoals
oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor met name de
aanwonende. In het verslag van het genoemde laatste overleg gaan mevrouw
Erkens en de heer Megens voorbij aan de bezwaren uit Etten-Leur over het
fietspad bij de Ecustraat- Lokkerdreef, de slechte oversteekbaarheid bij de Lage
Donk en volgens hen zijn ook geen aanvullende verkeersmaatregelen nodig op
de kruising Oude Kerkstraat. In Hoeven wordt ondanks de vele ongelukken de
noodzaak niet ingezien om een rotonde aan te leggen bij de kruising van het
Gors en de OAP. Tijdens de raadsbijeenkomst op 28 febr. j.l. werd nog
toegezegd dat de bebouwde komgrens 300 meter zou worden opgeschoven. Dat
is op de geluidsweergave van die avond vastgelegd. Nu komt er maar ten
hoogste 70 meter bij. Zeer teleurstellend! Dit alles ondanks de bezwaren van de
twee gemeenteraden.
Bovendien heeft het college van Etten-Leur NIET ingestemd met de huidige
plannen van de provincie, maar er slechts kennis van genomen!
Wij begrijpen dan ook niets van de halsstarrige en weinig emphatische houding
van de provincie. Wij zouden het op prijs stellen, als U de genoemde
vertegenwoordigers ter verantwoording roept. Het kan toch niet zo zijn, dat
zomaar voorbij wordt gegaan aan het democratisch proces….

Wij doen middels deze brief aan alle belangstellenden de oproep om tijdens de
nog te houden inloopbijeenkomsten na de zomervakantie een krachtig signaal af
te geven richting uw provinciebestuur.

Met vriendelijke groet,
Ronnie Buiks, fractievoorzitter CDA Etten-Leur
Frank Rockx, raadslid CDA Halderberge

