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Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Meteren - Boxtel
Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS
Meteren-Boxtel. In deze editie informeren we u kort
over de activiteiten van commerciële partijen.

Inhoud
Aanbiedingen van commerciële
partijen

Aanbiedingen van commerciële partijen
De planontwikkeling voor het spoor in Vught is op dit moment in volle gang. We hebben
onlangs vernomen dat commerciële partijen hun diensten aanbieden. Bijvoorbeeld voor hulp
en ondersteuning bij verkoop van uw woning of bij onderhandelingen over schade en
vergoedingen. Het is belangrijk om te weten dat deze partijen dit zelfstandig en op eigen
initiatief doen. Er is vanuit ProRail, en haar opdrachtgevers, geen opdracht gegeven aan
partijen om in de aankoop van woningen te faciliteren. Mocht dat wel zo zijn, dan zal ProRail
betrokkenen hiervan altijd van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.
Vragen? Neem contact op met ProRail
Bent u benaderd door een commerciële partij en heeft u hier vragen over? U kunt contact
opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail. Zij kunnen u de juiste informatie
verstrekken. Publiekscontacten is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 7767 245 (gratis).
U kunt uw vraag ook via het online contactformulier stellen. Ga daarvoor naar
www.prorail.nl/contact

Colofon
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
De nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren–Boxtel beschrijft de
voortgang van het gelijknamige project. De nieuwsbrief speciale editie Vught richt zich op zaken
die specifiek te maken hebben met Vught en omgeving.
PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met als doel de
verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te
kunnen vangen. Het ministerie van IenM, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught
zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de uitwerking van PHS in Vught.
Meer informatie en/of vragen
Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten via telefoonnummer
0800 - 7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact.
Aan- of afmelden nieuwsbrief
Wilt u zich aan- of afmelden voor de algemene nieuwsbrief PHS Meteren – Boxtel, deze of een
van de andere extra edities? Dat kan hier.
Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuws-updates die de gemeente Vught via de mail
verzendt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Aanmelden kan via de website
www.rijksinfravught.nl.
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