“Zes!” op vrijdagavond 6 december!
Kom met je mooie nieuwe gezelschapsspel naar de huiskamer van Zijtaart en speel!
Uitleg nodig? Daar gaan we voor! Te weinig “eigen” spelers? In ons Klooster zijn genoeg
spelers! Ook Sint heeft voor “Zes!” nieuwe gezelschapsspellen gebracht, dus die kunnen
óók gespeeld worden. Geweldig leuk! En daarbij natuurlijk àl die andere spannende en
afwisselende spellen die er al zijn.
Kom dus vrijdagavond 6 december naar Het Klooster! Vrije inloop vanaf 19.00 uur. Entree:
€ 3,00 incl. een consumptie. De avond duurt tot ± 23.00u., dus meerdere spellen kunnen
aan bod komen. Breng je vrienden en/of vriendinnen mee, en samen gaat dat wéér een
gezellige avond worden!.
“Zes!” van EGZ.

Drie Zijtaartse projecten krijgen geweldige bijdrage van
het Coöperatiefonds van de Rabobank Uden-Veghel.
Door de ledenraad van de Rabobank Uden-Veghel waren drie Zijtaartse projecten
genomineerd voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds. Er was € 34.000,00 beschikbaar
voor 7 genomineerde projecten uit Veghel, Eerde, Mariaheide en Zijtaart.
Alle leden van de Rabobank hebben de gelegenheid gehad om hun stem uit te brengen op
twee projecten. Zij bepaalden zo welke bijdrage elk genomineerd project ontvangt. De drie
genomineerde projecten waren van Het Dorpshuis, de JAZ en fanfare St. Cecilia. Tijdens
de ledenvergadering op donderdag 28 november kreeg het Dorpshuis een cheque van €
5.400,00. De JAZ ontving het gevraagde bedrag van € 3.000,00. En de fanfare mocht een
cheque van € 4.530,00 in ontvangst nemen.
Vervolg pag 2

KERKBERICHTEN
Zondag: 8 december 9.30 u. 2e zondag v.d.Advent Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanw.verjaardag); Overl.oud. de Wit-van
Rijzingen en Janus Rooijakkers; Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanw.verjaardag); Jan
Oppers (nms.de biljartvrienden); Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Harrie Langens,
overl.oud. Langens-van Asseldonk en Theo en Jan; Overl.oud. van Asseldonk-van
Roosmalen en overl.familie; Overl.oud. Versteegden-der Kinderen, Rinie VersteegdenVerbruggen en Jan Pepers.
Dopen:
14.00 u. Sjors: dochter van Twan Vermeulen en Esther van Erp
14.45 u. Stan: zoon van Eric en Christel van Tiel-van der Linden
15.30 u. Lune: dochter van Erwin van Stiphout en Mieke Verstegen

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
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Verslag openbare vergadering
van 20 november jl.
Wij hebben een uitgebreid verslag opgesteld van de
bijeenkomst op 20 november waarin wethouder Van
Burgsteden ruim anderhalf uur uitleg heeft gegeven en
vragen beantwoord over de mogelijke ombuiging van
de N279.
Dit verslag hebben we op onze websites gezet:
www.dorpsraadzijtaart.nl en www.zjtaart.eu
Belangstellende dorpsgenoten kunnen daar de
informatie over de agendapunten van die avond
Alle drie genomineerden zijn erg blij met de financiële
bijdrage die het mogelijk maakt om een aantal wensen in te doornemen.
vullen.
Leden van de Rabobank: Bedankt voor het stemmen op
onze projecten!

BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

Winterwandeling 2013
De EGZ organiseert dit jaar voor de vierde keer een
winterwandeling in samen werking met Eethuis de Reiger.
Op vrijdag 27 december vindt deze plaats in en rond
Zijtaart. U kunt starten tussen 11.30 uur en 13.00 uur bij
Eethuis de Reiger. Er worden twee tochten uitgezet: een
tocht van ongeveer 7 km en een tocht van 14 km, u kunt
natuurlijk ook tussentijds nog van afstand wisselen.
Meer informatie ziet u komende weken in het Zijtaarts
Belang.
Tot ziens op 27 december bij de vierde winterwandeltocht.

Graag herinneren wij u aan de openbare bijeenkomst
van woensdag 11 december a.s. in ons dorpshuis Het
Klooster.
Er is dan een Open Agenda van 20.00 uur tot 21.30
uur om belangstellenden de kans te bieden vragen,
opmerkingen en suggesties aan ons kenbaar te maken.
Graag tot dan.
Dorpsraad Zijtaart.

ZOV Kalender
Ook dit jaar is er weer de
jaarlijkse kalender van de
ZOV. Deze wordt door de
leden van de JAZ verspreid. U
kunt ons verwachten vanaf
zaterdag 7 december tot 21
december.
Wij mogen ««n kalender per
adres afgeven. De kalender is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk zeer op prijs
gesteld.
(Vanaf 23 december voor  5,00 te koop bij De Fietswinkel
Zijtaart)
Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige
feestdagen!
De JAZ
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KBO
AGENDA
Maandag 9 december 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 9 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 10 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 10 december 10.30-11.30 uur: opgeven
kerstviering en voorjaarsreis
Dinsdag 10 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 10 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 10 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 11 december 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 12 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 12 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 13 december 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 27 nov. 2013:
Jokeren:
1. Marie Habraken
86 pnt.
2. Mientje Raaijmakers
85 pnt.
Rikken:
1. Harrie Rooijakkers
89 pnt.
2. Harrie v.Asseldonk
88 pnt.
3. Bert Vissers
84 pnt.
4. Willy v.d.Berkmortel
69 pnt.
Poedelprijs: Tiny v.Kasteren -43 pnt.
Loterij: Harry v. Zutphen

Jos Claassen
Cor Coppens
Jan Rijkers
Jan v.Uden

22
19
17
17

38
19
27
19

- Mari v.Esch
- Leo v.Breugel
- Harrie Bekkers
- Jan Foolen

Bridgeclub KBO 28 nov 2013
Lijn A
1 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
7 Mien Verhoeven & Mien Vissers
De uitslagen van het kaarten op maandag 2 december 2013: 8 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
9 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Jokeren:
10 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Mientje Raaijmakers
172 pnt.
11 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
Rikken:
12 Cees v. Hout & Riet v. Hout
1.Lies v.Zutphen
93 pnt.
13 Bert Kanters & Diny Kanters
Marjo Vissrs
93 pnt.
14 Cor Mollen & Anny v.d. Ven
2.Henk v.d.Linden
88 pnt.
15 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
3.Diny v.Heertum
79 pnt.
Lijn B
4.Martien v.Zutphen
76 pnt.
(1) Henk v.d. Linden & Tonny Rijkers
Poedelprijs: im v.Hoof
- 5 pnt.
(1) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Loterij: Mien Ketelaars
(3) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(3) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
KBO Onderling 28 nov 2013
(5) Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
Cor Coppens
21 31 Gerard Oppers
13 16
(5) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Tonn Verbruggen 22 32 Frans v.Leuken
39 44
(5) Toon v. Creij & Wim v. Os
Jan de Wit
29 38 Tonnie v.Uden
32 29
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Frans v.Leuken
39 49 Wim Kremers
26 25
9 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Chris v.Helvoirt
19 24 Piet v.d.Hurk
37 35
10 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Martien v.Zutphen 15 18 Rien v.Tiel
28 23
11 Frans Burg & Ton Sleenhof
Gerard Oppers
13 15 Johan v.Zutphen
20 14
12 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
Piet v.d.Hurk
37 40 Willy Henst
30 15
Willy v.d.Berkmortel 25 25 Wim v.d.Sanden
52 22
Jan v.d.Oever
18 17
Grard v.Eert
18 16
Jos Claassen
21 17 Jan Rijkers
17 10
Tonn Verbruggen 22 11 Jan v.Uden
18 10

Regionaal Zijtaart - St Oedebrode 2 december 2013
Cor v.Zutphen
Frans v.Leuken
Tonnie v.Uden
Rien v.Tiel

66
36
29
23

47
33
56
22

- M.v.d.Vorstenbosch
- Ton Kluijtmans
- W.v.d.Rijt
- P.v.Kaathoven

84
38
36
30

76
36
20
24

27
27
25
25

29
28
21
37

70,49
64,93
62,85
55,56
52,78
51,39
49,65
49,31
48,26
47,08
44,58
39,17
36,67
36,25
30,00
59,17
59,17
55,00
55,00
51,25
51,25
51,25
48,33
45,83
45,00
42,50
36,25
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ZBC 26 nov 2013
Lijn A
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
62,00
2 Cor Mollen & Mien Verhoeven
59,50
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
54,58
4 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
53,75
5 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
51,67
6 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
51,50
7 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
50,50
8 Bert Kanters & Diny Kanters
47,00
9 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
46,25
10 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
46,00
11 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
45,83
12 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
45,42
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 38,75
Lijn B
1 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 60,83
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
56,67
3 Mieke Toebast & Toos Vissers
52,08
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,83
5 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
49,17
(6) Hein de Wit & Jo de Wit
48,75
(6) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
48,75
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
48,33
9 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
47,92
10 Joke Petit & Maria Rijken
47,08
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
46,67
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12 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
ZBC’01 Zijtaart Vrij bridgen 26/11
A-lijn:
1. Chris & Christien v.Helvoirt
2. Cor Mollen & Mien Verhoeven
3. Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels
4. Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
B-lijn:
1. Anny & Josien v.d.Berkmortel
2. Noud & Toos v.Zutven
3 .Mieke Toebast & Toos Vissers
4 .Clasien Nolle & Trudy Smulders
Bridgeclub KBO Zijtaart Competitie 29/11
A-lijn:
1. Hans v.d.Brand & Jo Verhoeven
2. Toon & Marietje v.Schaijk
3. Ben & Tiny v.d.Steen
4. Cor v.d.Berg & Jan Rijkers
B-lijn: 1 Henk v.d.Linden & Tonny Rijkers
en Bert & Anneke v.Helvoort
2. Harrie & Rina v.Berlo en Harrie

42,92

62,00 %
59,50 %
54,58 %
53,75 %
60,83 %
56,67 %
52,08 %
50,83%.

70,49 %
64,93 %
62,85 %
55,56 %
59,17 %

AJAX-Barcelona 2-1
Ik had wel hoop, maar dacht dat het onmogelijk was:
winnen van Barcelona?! Zo dacht ik eerst ook over de
geplande N279 omleiding: het is onmogelijk voor Zijtaart
om dat te winnen. Nu er steeds meer twijfel is bij
Gedeputeerde Staten en zelfs in de Haagse politiek
kamervragen gesteld worden over het nut van dit (te) dure
project, zie ik kansen. Maar dan moet onze opstelling goed
staan, de motivatie super zijn en we moeten “ze” tackelen
van alle kanten: mij komen ze nog minstens 3 keer tegen!
Als we nu niet aanvallen, hebben we straks nul (0) punten.
Sinds bekend is dat er mogelijk een 4-baans weg komt is de
waarde van ons huis zowat nul (0) en wat is jou huis dan
nog waard!
Tussen ‘t Dorpskaffee en de weg zit straks maar 500 meter
en vanaf de kerk zal het ongeveer 650 meter zijn. Je kan
denken dat het ver weg is maar het komt dichter bij dan je
denkt en snel ook . . . . .
“Elk nadeel heb z’n voordeel” volgens Cruijff en dat is hier
natuurlijk ook zo. We zouden straks minder last van Veghel
hebben want aan die kant ligt een 6 meter HOGE
geluidswal. En in de meeste plaatsen zal de WOZ waarde
volgend jaar weer stijgen, zo niet op Zijtaart, die wordt
keihard onderuit gehaald. Met die paar honderd euro
voordeel kan je mooi een keer naar Ajax, toch.
Tot 16 december 2013 heeft iedereen in Zijtaart en
omgeving inspraak, maak daar gebruik van op
http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl
Achter aan dit Zijtaats Belang zit een voorbeeldbrief, naam
en adres eronder en versturen.
Ik weet niet of het ons óók lukt… maar Ajax heeft toch een
schitterende overwinning geboekt!
Maarten Kanters
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VOW MC1 voorjaarskampioen BYTZ – Koken bij Eethuis De Reiger
in 1e klasse M01
Vrijdagavond 29 november jl. heeft de jeugd zich goed
Afgelopen zaterdag 27 april stond in het teken van de 1e
voorjaarkampioenschap bij VOW, MC1 kon kampioen
worden, maar dan moest er eerst nog wel gewonnen worden
bij Boekel Sport MC1. De spanning voor deze wedstrijd
was heel de week al voelbaar, want ze moesten tegen de
“angstgegner” Boekel Sport. De gezonde wedstrijdspanning
was in het begin van de wedstrijd ook nog zichtbaar, maar
na de 1-0 voor VOW, was alle spanning weg en walste
MC1 over Boekel Sport MC1 heen. En met een 6 – 0
overwinning op zak konden de champagneflessen ontkurkt
worden, want MC1 was kampioen.
Uit 9 wedstrijden werden 23 punten gehaald (7x winst en
2x gelijk) met een doelsaldo van 30 goals voor en 7 goals
tegen. Speelsters, leidsters (Anja Gijsbers, Wilma Ketelaars
en Dorethe vd Ven) en trainers (Patrick Cremers, Ivo vd
Velden en Frank Ketelaars) proficiat met dit prachtige
resultaat.
Direct na de wedstrijd werd het team na een mooie
rondwandeling door Zijtaart gehuldigd in de kantine van
VOW.

vermaakt tijdens een kookclinic bij Eethuis De Reiger.
Deze werd verzorgd door Mike Versantvoort. Een goed
verzorgde en gevulde avond waarbij ze een hoofdgerecht en
een toetje hebben gemaakt. Nadat de magen goed gevuld
waren, kregen ze als afsluiter een rondleiding. Via deze
weg willen we Eethuis De Reiger bedanken voor deze
geweldige avond. Joop, Anja en Mike, bedankt!
De volgende activiteit vindt plaats op vrijdagavond 27
december. We gaan deze avond darten in samenwerking
met Dartclub Kleijngeld. Om 20.00 uur worden jullie
verwacht in het Dorpshuis. Hopelijk tot dan.

Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Verkoop van (H)eerlijk
Biologisch Varkensvlees

Kerstmarkt in De Watersteeg
Op zaterdag 14 december vindt van 14.00-17.00 uur de
jaarlijkse kerstmarkt plaats van De Watersteeg. Op de
markt worden diverse kerstartikelen verkocht. Er zijn
kramen met o.a. woonaccessoires, sieraden en kerstkaarten.
Daarnaast staan er kramen van o.a. het Rode Kruis,
Dichterbij, de handwerkclub van De Watersteeg, Vervoort
schoenen en Germa mode.
Tijdens de markt worden creatieve workshops gegeven. De
markt is volledig in kerstsfeer met winterse hapjes, drankjes
en muziek en uiteraard ontbreekt de kerstman niet. Met zijn
arrenslee rijdt hij regelmatig een rondje om De Watersteeg.
Ook de Verwenstand van de Stichting Vrienden van De
Watersteeg is aanwezig. Zij verzorgen een loterij waar
meerdere malen prachtige prijzen te winnen zijn. De gehele
opbrengst komt ten goede aan de verwenzorg voor de
cliënten van De Watersteeg. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. De Watersteeg, Reigerdonk 37, Veghel.

Wij verkopen:
- saucijsjes, schnitzels, gehakt, speklappen,
karbonade,
hamlappen, filetlappen, spareribs,
shoarma, varkenshaas,
nasivlees, worstenbroodjes

DECEMBERMAAND =
FEESTMAAND:
SCHNITZELS 50 % KORTING!!!
Openingstijden wo. ochtend-vr. ochtend
8.45-11.45 uur
(ook mogelijk buiten deze tijden, graag
vooraf even bellen)
Fam. Van Moorsel, Erpsesteeg 6, Zijtaart
Tel.: 0413 – 34 40 78 / 06 – 123 58 7 58
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Doolhof’ over dementie

Kunst in Het Klooster
Sinds kort wordt in Het Klooster te Zijtaart kunst
geëxposeerd. Seit-art is een clubje vrouwen dat samen
schildert, ieder met een eigen stijl.
Jacqueline Klein Breteler heeft de langlopende expositie
geopend met drie schilderijen bij de biljarts in de
ontmoetingszaal van het dorpshuis. Op dit moment
schildert zij, al dan niet in opdracht, alleen nog portretten.
Hierin ligt haar grootste passie, maar ook bloemen, dieren,
landschappen, enz. liggen haar na aan het hart. Voor het
dorpshuis is het een mooie verrijking van de
ontmoetingszaal, voor Seit-art biedt het de mogelijkheid om
het werk onder de aandacht te brengen. Wie interesse heeft
in een schilderij, een portret opdracht of schilderles kan
contact opnemen met de dames van Seit-art via
jkleinbreteler@home.nl.
Over een paar weken worden de schilderijen van Jacqueline
vervangen door het werk van een van de andere leden van
schilderclub Seit-art.

Het Alzheimercafé in Uden van december wordt een
bijzonder café. Familieleden, mantelzorgers en mensen met
dementie verzorgen dan een voorstelling. In korte
fragmenten laten zij op verschillende manieren zien hoe zij
dementie beleven. Na afloop is er voor de bezoekers
gelegenheid om met de makers en de uitvoerenden in
gesprek te gaan. De deuren van het Alzheimercafé in De
Eigen Herd aan de Rooijsestraat in Uden gaan om 19.00 uur
open. De voorstelling begint om 19.30 uur, de toegang is
gratis.
In september startte Mik Pieter Brueghel, in nauwe
samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling UdenVeghel het project “Doolhof”. Mensen uit de regio die iets
met dementie hebben werden uitgenodigd om deel te
nemen aan acht workshops bij Pieter Brueghel. Onder
begeleiding van cabaretière Kiki Schippers hebben zij hun
eigen ervaringen met en beleving van dementie onderzocht
en er vorm aan gegeven. Tijdens de voorstelling worden
hun verhalen op verschillende creatieve manieren getoond.
Het resultaat is wat de makers noemen een fragmentarische
kleinkunstvoorstelling. Een indrukwekkende en
fascinerende verbeelding van de impact die de ziekte
dementie heeft op mensen die ermee te maken hebben

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 11

4 dec. 2013 –11 dec. 2013

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 7 dec 2014
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

uit
Sparta'25 B2 14:30u
vrij
uit
Heeswijk C3 13:00u
uit
Boekel Sport D3G
11:45u
uit
Rhode E2G
9:15u
gymzaal
10:00u
gymzaal
9:15u
gymzaal
11:30u
gymzaal
12:15u
gymzaal
13:00u
uit
MVC B1
14:30u
vrij
gymzaal
13:45u
gymzaal
8:30u

VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1
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Blauw Geel'38/JUMBO F3
SCMH F2
5-0
MVC F3M
0-11
DAW MB1
3-3
Festilent MC2 5-1
WEC MD1
0-15
OSS'20 ME1 1-4

1-0

Veteranen 30 nov 2013
Odiliapeel Vet
SDDL 1
Boekel Sport 4
WEC 5
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

VOW Vet
VOW H1
VOW H2
VOW H3
FC Uden 5
Wittenhorst VR1
Nijnsel/TVE Recl. VR3

2-2
4-3
5-0
2-0
0-2
1 -2
12 - 1

Veteranen 07-12-2013
VOW Vet

uit Blauw Geel A

17.00u

8 dec 2013VOW Senioren
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

uit Cito 1
14.30u
uit Blauw Geel'38/JUMBO 7 12.00u
uit WHV 3
12.30u
Avesteyn 8
uitgesteld baaldag
uit Venhorst VR1
11.00u
uit Elsendorp VR1
10.00u

SPORTUITSLAGEN

A.s. zaterdag 7 december speelt VOW B1 in
Beek en Donk de volgende wedstrijd:
Sparta’25 B2 – VOW B1
Aanvang 14:30 uur
Bij winst behaalt VOW B1 het kampioenschap
!!!! Kom de spelers aanmoedigen !!!!!!!

VOW Jeugd 30 nov 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3

S.V. Brandevoort B1
WEC B2
11-1
Venhorst C1 1-14
ASV'33 D2
2-1
DVG E2G
6-4
Erp E4 4-0
Mariahout E1G 1-1

4-1

Tot a.s. zaterdag,
Namens het jeugdbestuur

Ista Dakbedekkingen vof is een bedrijf dat werkzaam
is in de dakbedekking brache zowel kunststof als
bitumendaken.
Tevens maken we renovatie werkzaamheden en plegen
we diverse onderhoud aan daken zowel particulier,
scholen en bedrijven.
We zijn nu per direct opzoek naar een:

dakhulp/ dakdekker .
Ben jij die gene die ons team wil versterken dan horen
wij graag van je.
Tel : 0413-366617
ista@istadak.nl
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Daarom vraag ik iedereen om vóór 16 december een
zienswijze in te dienen bij de provincie en aan te geven dat
de omleiding van de N279 over Zijtaarts grondgebied
En droomt van haar mooie dorp, van de nieuwe Prins
weggegooid geld is en er niet moet komen.
carnaval, de prinsenreceptie, de fanfare met de drumband
Dat kan heel eenvoudig via website
en de majorettes, de gezellige sportverenigingen en bovenal
www.brabant.nl/noordoostcorridor en het kost u niets.
het mooie klooster.
Mensen met een rechtsbijstandsverzekering kunnen gratis
Nu kan het nog!
gebruik van maken van hun verzekering. Uw verzekering is
Maar over 6 jaar is het 2020.
waarschijnlijk al op de hoogte.
Dan raast (zwaar) vrachtverkeer (mogelijk met gevaarlijke
Mensen die niet tegen de omlegging van de N279 over
stoffen) aan drie kanten van Zijtaart op enkele tientallen tot
Zijtaart zijn en in een later stadium eventueel in aanmerking
honderden meters van ons bed over de omgelegde N279.
willen komen voor planschade moeten sowieso toch een
En dat 24 uur per etmaal, omdat het de kortste verbinding
zienswijze indienen. Als ze dit niet doen is de kans groot
vormt tussen de haven van Rotterdam en het Ruhrgebied.
dat de kans op planschade later is verkeken. Overleg ook dit
Als wij de provincie en de gemeente Veghel hun gang laten
tijdig met een deskundige of met uw
gaan, wordt ons dorp onleefbaar. Spookbeelden zoals
rechtsbijstandsverzekering.
Moerdijk en Noord-Groningen doemen op. Niemand wil
nog in Zijtaart wonen. De huizen worden onverkoopbaar.
Ik wens u een wakkere tijd toe.
Onze dorp loopt leeg, de basisschool houdt op te bestaan
Gegroet,
vanwege een tekort aan leerlingen, de sportverenigingen
Piet van den Tillaart.
hebben te weinig leden en verliezen hun bestaansrecht, het
Klooster verloedert.
Geraadpleegde rapporten:
Dan zal van slapen helaas niet veel meer terecht komen….
1) SEO-rapport nr. 2010-22: Second opinion MKBA T-

Zijtaart slaapt

Kunnen we dit voorkomen?
JAZEKER!!
Door nu wakker te worden en te beseffen wat ons en ons
dorp boven het hoofd hangt!
Buurtschappen Rond de Bulte en Den Doornhoek zijn reeds
wakker en voeren samen met Actiegroep De Kemkens
diverse acties. Maar dat is niet genoeg. We hebben jullie
allemaal nodig.
Maar helaas: Leinserondweg-Hoolstraat, De Straot,
Rudebroeck, Grootveld, Krijtenburg, de Kom, Zondvelden Jekschotstraat: ZIJ SLAPEN NOG!
En waar zijn onze verenigingen? Op mijn Zijtaartse
kalender tel ik er 48.
Zij dienen ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor
behoud van leefbaarheid van ons dorp.
Als we allemaal de koppen bij elkaar steken en gezamenlijk
optrekken, kunnen we omleiding van de N279 over Zijtaart
tegenhouden.
“Het is toch allemaal al lang beslist. Wij kunnen er toch
niets meer aan doen” hoor ik (te) vaak.
Niets is minder waar!
Wij kunnen de omlegging van de N279 over Zijtaart wel
degelijk tegenhouden.
Deze weg kost veel meer dan hij opbrengt. En is helemaal
niet nodig!
Op het Ministerie wordt nieuw beleid voorbereid:
Het Ministerie wil dat er geen onrendabele wegen meer
worden aangelegd.
Volgens diverse rapporten is de omleiding N279 zeer
onrendabel. De weg kost vele malen meer dan dat hij
oplevert 1). Verder zijn in diverse rapporten aannames
gedaan die veel te optimistisch zijn 2).
Er bestaat dus een redelijke kans dat deze weg er niet hoeft
te komen.

structuur Eindhoven. Beoordeling van een maatschappelijke
kosten-batenanalyse van investeringen in wegen.
2) CE Delft, november 2013: Uitbreiding snelwegen: nodig of
overbodig?
Review van het gebruik van economische scenario’s bij
doorrekening van MIRT-projecten. Publicatienummer:
13.4A65.66.
Deze rapporten zijn op internet te vinden.
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HAANTJES KAARTEN
DINSDAG
10 december
2013

KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART

AANVANG 20.30 UUR
Interpunctie

Wat is geweld en zal het ooit stoppen?
Agressie komt veel voor en als je hoort wat er op en rond
de voetbalvelden gebeurt, wordt je er bijna ziek van. Bij
agressie denk je al snel aan lichamelijk geweld.
Gewelddadig gedrag is altijd agressief, maar agressief
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gedrag is niet altijd gewelddadig. Soms is agressie nodig,
bv. om jezelf te beschermen, maar vaak slaat dat soort
agressie om in onnodig geweld.
Verbale agressie begint vaak door irritatie. Soms zit dat in
de persoon zelf (men voelt zich niet goed door een bepaalde
stemming, door problemen of door een ziekte), soms zit dat
in de omgeving (gedrag van anderen, lawaai, onvoldoende
privacy).
Aan kinderen dient van jongs af aan te worden bijgebracht
dat frustratie iets is wat men moet leren doorstaan, je hoeft
niet altijd al je irritatie uit te ageren en om te zetten in
schelden en/of geweld.
Er zijn echter verschillende vormen van agressie. Naast
fysiek geweld is verbaal, seksueel, en psychisch geweld te
onderscheiden, namelijk:
1. Lichamelijk geweld: slaan, duwen, spugen en schoppen
2. Verbaal geweld: persoonlijk, telefonisch en
tegenwoordig ook via sociale media
3. Seksueel geweld: onder dwang, seksuele handelingen
ondergaan of uitvoeren
4. Indirect geweld: geweld of dreigen met geweld tegen
familieleden
5. Psychisch geweld: verbaal of schriftelijk bedreigen,
stalken, chanteren of vernederen, misbruik maken van
machtspositie.
Niet dat ik weet hoe alle agressie ooit zal stoppen, maar ik
denk dat we onze kinderen moeten leren omgaan met enige
frustratie, ze opvoeden tot assertieve burgers. Maar we
moeten mensen ook serieus nemen. Machteloosheid is
volgens mij ook een grote factor bij agressie. De overheid
kan het nodige doen: zorgen dat mensen het gevoel krijgen
dat ze serieus worden genomen. Door de logheid van
instellingen, soms onzinnige regeltjes en wetten roept men
in zekere zin ook agressie op. Uiteraard is dit geen reden
om geweld te mogen gebruiken maar als de
frustratietolerantie al niet groot is, ligt agressie op de loer.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2013
Vorige maand hebben de jeugdleden van Fanfare St Cecilia loten verkocht voor de Grote
Clubactie. Alle lotenkopers hartelijk bedankt hiervoor.
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2013. De trekking is
verricht op 28 november 2013 door notaris J.A.H.G. van Tuijl.
Hoofdprijzen
1e prijs
2e prijs
Overige prijzen
3e prijs
4e– 8e prijs
9e – 11e prijs
12e –19e prijs
20e – 24e prijs
25e – 34e prijs
35e – 54e prijs

55e – 74e prijs

75e – 104e prijs

105e – 164e prijs

165e –224e prijs

225e –249e prijs

250e –309e prijs

€ 100.000,- belastingvrij
€ 10.000,- belastingvrij

2579319
2703848

Reischeque luxe campingvakantie Eurocamp naar keuze t.w.v. € 2.500,360702
Verblijf in de Dordogne (Frankrijk) in een vakantiehuis van Topic Travel t.w.v. € 1.500,24980
76813
842450
2039399
2583642
Reischeque luxe campingvakantie met Eurocamp naar keuze t.w.v. € 750,997860
2196097
2345046
Waardebon voor een Beick fiets t.w.v. € 600,8452
146698
450382
2289977
2558732
2593068
2723348
3213892
Waardebon DFDS Seaways voor een cruise naar keuze t.w.v. € 500,761414
2606335
2655549
3148532
3446828
Walibi voucher voor een gratis weekendverblijf in Walibi village
122426
307264
654490
802892
815968
2423786
2600694
3123983
3137686
3146205
Sunparks cadeaubon voor een gratis weekend/midweek verblijf in 4- of 6-pers. select vakantiehuis
25850
94679
109806
134233
158946
208007
518020
598114
717218
724834
871725
1011822
1130929
1420247
2264989
2571893
2750857
2876763
2879087
2931927
Bon van Zonnebrillen.com t.w.v. € 175,115426
175459
238731
320431
327762
862959
1427496
2249673
2267832
2379432
2413606
2432786
2506104
2903735
2939321
3106031
3281498
3345175
3401774
3475940
Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten
4616
24661
36081
94201
250319
253814
321875
383321
415047
602147
630928
719180
837876
875022
1052872
1095830
1129153
2020684
2042318
2153786
2219113
2310018
2344250
2461732
2485818
2992436
3197577
3284500
3344111
3435175
4 entreekaarten Walibi
28641
75267
77876
133207
134661
139486
150541
215741
221766
396919
404513
425390
543289
574936
623916
661470
663087
765895
770338
808607
809088
836154
845541
939077
946134
961957
1114947
1166266
1401021
2001211
2033075
2112330
2152648
2172904
2178246
2183309
2199103
2302844
2324981
2356175
2361521
2450015
2517065
2544881
2712870
2780731
2780779
2814256
2872478
2939856
3072123
3102426
3111770
3170508
3264394
3285606
3305057
3320798
3411278
3463635
4 entreekaarten De Thermen
53357
85687
92295
101295
134584
199393
241920
255587
267143
306328
316020
422109
516086
574560
609334
697826
753187
815272
835171
838447
878514
884228
917957
997349
1025195
1058502
1079198
1100076
1407825
2008858
2065406
2158855
2221824
2286488
2336829
2489422
2494900
2502348
2541188
2607505
2641736
2642814
2715902
2741971
2753798
2787952
2792516
2856126
2947849
2965050
3016571
3132103
3199278
3263796
3321730
3336011
3352074
3354544
3375804
3450694
4 entreekaarten Slagharen
4626
98912
222463
242837
373030
384788
749991
764493
771972
820475
926014
1009548
1076377
2029845
2194034
2218563
2291751
2452277
2606263
2663937
2756229
2936500
3113370
3331636
3412567
4 entreekaarten Dolfinarium
35305
82961
154186
158861
210039
220483
339342
367126
402143
427707
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462893
743248
927216
1078591
2017841
2357671
2727718
2968826
3064392
3324599

Prijzen op eindcijfers
Laatste 6 cijfers goed
Laatste 5 cijfers goed
Laatste 4 cijfers goed

494321
758317
951503
1099730
2030323
2459432
2763505
2986727
3090058
3347821

4 dec. 2013 –11 dec. 2013
536050
773372
993738
1116645
2085682
2476472
2775817
3000332
3095159
3370633

Geldprijs t.w.v. € 450,Geldprijs t.w.v. € 400,Sunparks voucher t.w.v. € 130,incl. trolley FWW t.w.v. € 120,-

623465
797223
995050
1138976
2247131
2523143
2913658
3011762
3116902
3441518
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677760
838801
1045213
1158198
2292525
2705721
2962769
3048208
3246886
3498434

245338
56109
8250

Prijzen innen
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten
envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken
bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft
u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Voor de
loterij van de Grote Clubactie 2013 is een vergunning voor 5 jaar verleend door het Ministerie van Justitie op 7-12-2009
onder nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de Grote Clubactie te allen tijde
voorbehouden.

Oprit 10 Eerde en afrit 11 Veghel
(A50) dicht

KERST

KIENEN

V.O.W.

WOENSDAG
11 december 2013
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(kerst/geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR

Rijkswaterstaat voert van zaterdag 30 november tot en met
zaterdag 7 december onderhoud uit aan de A50. Tijdens
deze werkzaamheden zijn oprit 10 Eerde en afrit 11 Veghel
van de A50 afwisselend afgesloten voor het verkeer.
Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwelijks verkeershinder.
Oprit 10 Eerde (A50) dicht
Oprit 10 Eerde naar de A50 richting Oss is afgesloten voor
het verkeer van:
• woensdag 4 december 19.30 uur tot donderdag 5
december 06.30 uur
• zaterdag 7 december van 08.00 uur tot 10.00 uur
Omleiding
Verkeer vanuit Eerde naar de A50 richting Oss wordt als
volgt omgeleid:
- Neem oprit 10 Eerde naar de A50 richting Eindhoven
- Neem afrit 9 Sint-Oedenrode
- Ga aan het einde van de afrit linksaf (derde afslag op de
rotonde) en neem de oprit naar de A50 richting Oss
Afrit 11 Veghel (A50) dicht
Afrit 11 Veghel van de A50 vanuit Eindhoven richting Oss
is afgesloten voor het verkeer op:
• woensdag 4 december 20.00 uur tot donderdag 5
december 02.00 uur
Omleiding Verkeer op de A50 vanuit Eindhoven richting
Veghel wordt als volgt omgeleid:
- Rijd door op de A50 richting Oss
- Neem afrit 12 Veghel-Noord
- Ga aan het einde van de afrit rechtsaf
- Ga bij de rotonde Udenseweg - Het Ven de rotonde
helemaal rond en neem de oprit naar de A50 richting
Eindhoven
Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht
weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang
vinden en worden ze opnieuw ingepland.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op
www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl of bel met
de gratis informatielijn 0800-8002.
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Bestel tijdig Uw Kerst- en
Nieuwjaarskaarten
Ook in 2014 kunt U voor al uw
drukwerk bij ons terecht

Afknippen op de stippellijn en dan inleveren

Aan: de inwoners van Zijtaart
Beste Dorpsgenoten,
De ontwikkelingen rondom de
Noordoostcorridor (een vierbaansweg
langs Zijtaart) maken dat wij grote
zorgen hebben over het behoud van de
gezondheid en de leefbaarheid in ons
dorp.
Onlangs hebben wij samen met de
Dorpsraad de toekomstige weg met
linten afgezet en een manifestatie
gehouden. Toen zijn al meer dan 200
handtekeningen opgehaald. Als u nog
niet heeft kunnen tekenen en als u onze
zorgen deelt, dan vragen wij u om de
bijgevoegde zienswijze & petitie in te
vullen. Aan de andere kant van deze
bladzijde vindt u de zienswijze. Als u bij
“wil gehoord worden” ‘ja’ invult, wordt u
gebeld door de provincie om uw bezwaar
mondeling toe te lichten. Vult u ‘nee’ in,
gebeurt dat niet.
Nadat we alle formulieren verzameld
hebben, worden ze samen met de
formulieren van Eerde aangeboden aan
de Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Brabant.
Omdat veel mensen het Eindhovens
Dagblad niet lezen en om u te laten zien
dat het laten horen van uw stem ECHT werkt, hiernaast een recent krantenknipsel.
Het scheelt ons veel werk als u het formulier zou willen inleveren bij Hetty’s Dorpswinkel.
Groeten,
Actiecomité De Kempkens
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Bestel tijdig Uw Kerst- en
Nieuwjaarskaarten
Ook in 2014 kunt U voor al uw
drukwerk bij ons terecht

Afknippen op de stippellijn en dan inleveren

Zienswijze & Petitie
Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant
Cluster Projecten en ontwikkelbedrijf, t.a.v. S. Pennings-Moniz
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.
Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor
Datum: 17-11-2013
Geachte mevrouw Pennings-Moniz,
Hierbij ontvangt u de zienswijze (en tevens petitie) aan van diverse personen die de volgende bezwaren hebben met
betrekking tot de verbreding en de verlegging van de N279.
Wij willen geen weg die:
• die internationaal verkeer aantrekt, daar zijn snelwegen voor;
• die het sluipverkeer vergroot bij Keldonk, Zijtaart en Eerde;
• die de gezondheid van de omwonenden in de dorpen extra belast met geluid en gevaarlijk fijnstof;
• waarvoor woningen van vrienden en familieleden van inwoners van Veghel worden opgekocht en tevens natuur
wordt vernietigd;
• waar nut en noodzaak niet van is aangetoond en waarvan is aangetoond is (spoed MKBA en de second opinion
MKBA t-structuur) dat het middendeel bij Veghel maatschappelijk gezien geen problemen oplost, maar ze juist
vergroot.
Tevens maken we bezwaar tegen het feit dat deze onafhankelijke rapporten niet besproken zijn met de gemeenteraad en
inwoners, terwijl die rapporten juist belangrijke informatie bevat die de basis zou moeten vormen voor de keuze over het
aanleggen van deze weg.
Ook maken we bezwaar tegen het feit dat we nog niet zijn ingelicht over de negatieve consequenties voor gezondheid,
maar er al wel keuzes gemaakt door de provincie en gemeente Veghel.
Wij verzoeken u de plannen overeenkomstig de bovengenoemde bezwaren aan te passen. Indieners van deze zienswijze
behouden zich het recht voor om aanvullingen in te dienen.
Wil gehoord
worden:
(j/n)

Voorletter(s) en
achternaam:

Adres:

Handtekening:

Provincie Noord‐Brabant
Cluster Projecten en ontwikkelbedrijf
Postbus 90151
5200 MC 's‐Hertogenbosch
Tav.: S. Pennings‐Moniz
Zijtaart, 26‐11‐2013
Betreft: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor
Geacht College,
Bij deze teken ik bezwaar aan tegen de voorgenomen verlegging van de N279 zoals omschreven in de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor1 Dit bezwaar is gebaseerd op diverse gronden
maar primair omdat de voorgestelde verlegging van de N279 slecht is voor de doorstroming van het
verkeer én omdat het nut en noodzaak niet is aangetoond.
Slechte doorstroming
Mijn belangrijkste bezwaar is dat de doorstroming op de Noordoostcorridor negatief wordt
beïnvloed door "de Korte omleiding Veghel". Zoals het woord "omleiding" al aangeeft zal, afhankelijk
van het in te vullen alternatief, de route minimaal 5 Km langer worden. Echter alles bepalend worden
de aansluitingen met de A5O, de geplande gelijkvloerse aansluitingen bij Veghel (Corsica) en de
aansluiting met huidige N279, in combinatie met de te verwachten aantrekkingskracht op
gebiedsvreemd verkeer, voornamelijk op de noord‐zuid relatie (N279 Veghel‐Asten). Dit zou zeer
waarschijnlijk leiden tot wachtrijvorming op de aansluitende wegen van het onderliggende
wegennet, waardoor verkeer uitwijkt naar het onderliggend wegennet en zorgen voor meer
sluipverkeer door de dorpen en kernen van het studiegebied. Wegen die ongeschikt zijn voor
doorgaand verkeer.
Wachtrijvorming werkt averechts voor het bereiken van het hoofddoel voor de Noordoostcorridor:
De (regionale) bereikbaarheidsopgave. Daarnaast zullen de bereikbaarheidsknelpunten verder
negatieve effecten op de leefomgeving voor mens en natuur opleveren. Dit draagt zeker niet bij aan
de beoogde doelen: (voorspelbare) reistijden, een goede bereikbaarheid, creëren van een gunstig
leef‐ en vestigingsklimaat voor bedrijven en particulieren.
Met de informatie die mij bekend is zou het tracé voor de nieuwe Provinciale weg N279 mogelijk en
zéér dicht bij onze woning in Zijtaart komen liggen. Als dit werkelijkheid zou worden zal onze
woonomgeving ingrijpend veranderen bij ons huis. Ons uitzicht verdwijnt omdat de openheid van het
landschap in alle omleidingsalternatieven verder wordt aangetast en wij worden afgesneden van het
buurtschap Doornhoek: "Waarschijnlijk wal/scherm combinaties noodzakelijk zijn met een indicatief
ingeschatte hoogte tussen 4 en 6 meter"!
Desondanks zouden wij onder anderen veel hinder krijgen van geluid en gevaarlijk fijnstof (C02,
PM10 en NOX) deposities. Blootstelling aan GES klassen 7 en 8 en geluidsbelasting boven de 48 dB
kan verregaande consequenties hebben voor onze gezondheid en welzijn. Ook mitigerende
maatregelen zullen dit gevaar, en aanvullende gevaren zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen dat
de oriëntatiewaarde kan naderen, niet geheel wegnemen.
Resultaat van dit alles is dat de waarde van ons huis gehalveerd zou worden en dat wij de prijs voor
de verlegging van de N279 betalen, zowel letterlijk als figuurlijk!
1 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor, 077336412:8-Definitief, 802046.000007.0100, Oktober 2013

Nut en Noodzaak
Ten tweede blijkt uit de Nationale Markt‐en Capaciteitsanalyse2 dat, zelfs uitgaande van het hoogste
groeiscenario (GE), geen knelpunten ontstaan op of rond de voorgenomen verlegging van de N279 of
in de omgeving van Veghel. Ook in het onderliggend wegennet wordt alleen "de N279 's‐
Hertogenbosch‐Veghel' als mogelijkheid voor het optreden van congestie in deze regio genoemd
maar wordt dit omschreven als "geen indicatie van een knelpunt"!
Volgens de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor is de in de MIRT‐verkenning
Zuidoostvleugel BrabantStad beoogde gebiedsopgave Noordoostcorridor de resultante van een
uitwerking van de zeven (7) stappen uit de zogenaamde ladder (of zevensprong) van Verdaas, echter
stap twee (2): "Het prijsbeleid is daarbij niet doorgezet"! Dit is vooral opmerkelijk omdat zowel uit
het de rapporten Spoed MKBA T structuur3 en de Second opinion MKBA T‐structuur Eindhoven4 blijkt
dat "als de Oostwestverbinding wordt aangelegd, zijn de investeringen in de N279‐Zuid en de N279‐
Midden zeer onrendabel".
Doordat het prijsbeleid niet is doorgezet stel ik de uitgangspunten van de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Noordoostcorridor en in het bijzonder de adviezen die hieruit voo1tvloeien, in deze toch
al economisch ongunstige tijd, ter discussie.
Op basis van bovenstaande bezwaren eis ik vernietiging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Noordoostcorridor, als basis voor de adviezen naar de stuurgroep, en de daarop ingenomen
standpunten.
Verder eis ik, naar aanleiding van genoemde bezwaren, HERBEZINNING OP NUT EN NOODZAAK VAN
HET PROJECT GEBIEDSONTWIKKELING NOORDOOSTCORRIDOR en de inzet van een actueel en
realistisch inzicht in de verschillende welvaartseffecten van dit project en in de baten‐
kostenverhouding van dit project. Omdat uiteindelijk de Nederlandse burger opdraait voor de
investeringen, ca. EUR 753,8 miljoen, verplicht ik de besluitvormers in een MKBA zo goed mogelijk de
maatschappelijke voor‐en nadelen voor alle Nederlanders in kaart te brengen. Herbezinning acht ik
essentieel omdat met name de kosten van de investering hoog zijn en het project een grote
(negatieve) impact heeft op zowel de verder ontwikkeling van de regio "Brainport", als een van de
trekpaarden van de Nederlandse economie, als op individuele burgers.
De MKBA kan de (provinciale) overheid helpen bij het beantwoorden van de vraag of het verstandig
is om in dit project ‐met vergaande gevolgen ‐te investeren en draagvlak creëren in de
maatschappelijke discussie over de wenselijkheid hiervan.
Bij voorbaat dank voor de tijd en moeite, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn neem dan
meteen contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Naam
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2 201191679 NMCA, Nationale Markt-en Capaciteitsanalyse, i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, juni 2011
3 Spoed MKBA T structuur, ehvl 58-2-1, Witteveen en Bos i.o.v. Provincie Noord-Brabant, juli 2010
4 Second opinion MKBA T-structuur Eindhoven, SEO-rapport nr. 2010-22, door Prof.dr. Carl Koopmans en Drs. Michiel de
Nooij i.o.v. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

