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De klankbordgroep PHS Vught heeft kennisgenomen van het besluit van de gemeenteraad op 30
november, waarin zij in meerderheid de voorkeur uitspreekt voor Variant V3 als verdiepte ligging van
het spoor door Vught. De klankbordgroep heeft hierover tijdens haar vergadering van 9 december
2015 van gedachten gewisseld met wethouder A.J.F. Potters.
De klankbordgroep scherpt naar aanleiding daarvan haar advies aan, dat zij op 7 november 2015 aan
het bestuurlijk overleg heeft gegeven, met name de punten 1, 2 en 3. De zorgvuldigheid van het
proces is in het geding door de volgorde, waarin volgens de huidige plannen de besluiten genomen
gaan worden. Het proces van ‘Maatschappelijk Makelen en Schakelen’ zal de komende drie maanden
onder leiding van burgemeester R.J. van de Mortel en met wethouder P.F.W.M. Pennings en
wethouder S.I.S. Heijboer-Klapwijk nader worden ingevuld. De gebiedsvisie Spoorzone zal in februari
door de Gemeenteraad worden vastgesteld. De klankbordgroep dringt er bij het bestuur van de
gemeente Vught op aan om deze beide zaken vast te stellen, alvorens het voorkeursbesluit te
nemen. Provincie en ministerie van IenM worden gevraagd hiervoor de ruimte te bieden. Zij zijn naar
onze mening van groot belang voor:
 het verkrijgen van draagvlak voor het voorkeursbesluit;
 het beoordelen van de varianten tegen de achtergrond van een lange termijn visie op Vught;
 het behoud van de samenhang tussen het PHS project en de N65;
 het integraal beschouwen van de gevolgen voor het toekomstig woon- en leefklimaat
alsmede het functioneren van het verkeerssysteem in Vught; en
 het verkrijgen van inzicht bij betrokken bewoners op de ruimtelijke effecten en de financiële
en sociale gevolgen.
De klankbordgroep PHS Vught mist een integrale gebiedsvisie. We verzoeken u deze op te stellen
alvorens verdere inhoudelijke keuzes te maken en vast te leggen.
Bij de uitwerking van het proces van ‘Maatschappelijk Makelen en Schakelen’ verwacht de
klankbordgroep dat de gemeente duidelijk maakt:
 tot hoever de maatregelen reiken voor het verlichten en het opvangen van fysieke en sociale
gevolgen voor bewoners van Vught;
 welke ondergrens de gemeente wenst te hanteren in het bewaren van de leefbaarheid in de
gebieden van Vught, die door de werkzaamheden aan spoor en N65 geraakt gaan worden; en
 welke ambitie de gemeente hanteert bij het reserveren van middelen hiervoor.
Daarnaast zouden de effecten voor het vastgoed van de eerstelijns bewoners duidelijk moeten zijn
bij een keuze voor V3 of V3 Oost verkort.
Nogmaals verzoekt de klankbordgroep de achtergronden van de adviezen toe te mogen lichten in
een gesprek van haar voorzitter met de burgemeester en de betreffende wethouder.
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