Geachte leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten,

Aanleiding – statenvoorstel om afwijkingenrapportage 2015 goed te keuren (agenda 5.2.3, punt
41) – provincie-bijdrage van 8 naar 10,5 mln euro)
Mijn naam is Kees Helderman, en ik vertegenwoordig Werkgroep verontruste burgers van
Nederweert - een breed opgezette groep van negen mensen uit de gemeente Nederweert, zowel uit
de kern als uit het buitengebied.
Inleiding
In 2012 is een project gestart om de verkeersproblemen rond de N266 bij Nederweert op te lossen.
Nu, 3 jaar later is er een voorkeursvariant door de gemeente Nederweert geadviseerd, en, voor Uw
informatie, deze is niet in lijn met het advies van de meerderheid van stakeholders. Men wil de N266
verplaatsen – Randweg Oost moet Randweg West worden.
Ondertussen zijn er een aantal ontwikkelingen die dit hele project, in onze ogen, discutabel en
achterhaald maken.
Ik noem er een aantal.
 nut en noodzaak in brede zin zijn niet aangetoond – conclusie van de MER – commissie
 de huidige geringe overlast wordt niet opgelost maar verplaatst naar het centrum (kern) van
Nederweert en totale overlast wordt eerder groter dan minder. Voor uw informatie - de
huidige weg ligt grotendeels in onbewoond gebied, naast het kanaal (Zuid-Willemsvaart) en
veroorzaakt daar weinig overlast.
 geen noodzaak wegens verkeersdrukte
 en misschien wel het belangrijkste punt - Grote risico’s in kosten – de huidige
voorkeursvariant xx kostte aanvankelijk ruim 70 mln en is naar 20 mln “versoberd”…. En
dat is toevallig ook het projectbudget, vorig jaar. Voor de goede orde – de afspraak was (of
is?) dat de provincie de helft betaalt .
Dames en Heren, dit project kan niet voor dit geld – iedereen weet dat. Er is een grote vrees in en
buiten onze werkgroep dat budgetten via de achterdeur verhoogd worden. We zien dit nu gebeuren,
ook in de gemeente. Ik noem bijvoorbeeld: onduidelijkheden over BTW, indexatie,
voorbereidingskosten, onteigeningen, andere potjes…..
Dames en heren, er is dus heel veel discussie over dit project in onze gemeente…..
Er heeft zich spontaan een werkgroep gevormd in Nederweert, die zich grote zorgen maakt.
Nu hebben al ongeveer 1000 mensen onze petitie ondertekend. Zie
http://www.randwegnederweertproblemen.nl/
Mijn vraag aan U:
Wij vragen aan de statenleden – ga niet accoord met budgetverhogingen voor het project N266,
zonder eerst inhoudelijk te zekeren:
 Nut en noodzaak.
 Onderzoek of dit geen persoonlijk of lokaal prestigeproject is.
Ik wens U veel wijsheid toe!

Kees Helderman,
secretaris Werkgroep verontruste burgers van Nederweert

Alleen het gesproken woord geldt

