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Adviezen
De klankbordgroep bereidt een advies voor aan de bestuurders. Kern hiervan is dat de
klankbordgroep toetsing wenst van de oorspronkelijke visie - het waarborgen en verbeteren
van de leefbaarheid in heel Vught - voordat bestuurlijk knopen worden doorgehakt richting
het Ontwerp Tracébesluit. Daarbij wordt ook de samenhang met N65 Vught-Haaren als
aandachtspunt meegegeven. Voorafgaand aan het definitieve advies (deadline 23 mei)
wordt initiatief genomen voor een informatief gesprek tussen enkele klankbordgroepleden
en Fons Meijer (programmamanager Rijksinfra van de gemeente Vught), onder andere over
de rol van gebiedsvisies. In dit gesprek wil de klankbordgroep ook hun advies toetsen. Over
het advies zelf wil de klankbordgroep vóór 8 juni een gesprek met de bestuurders van
gemeente Vught, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Acties & afspraken
1. Voorzitter neemt met Michiel Visser contact op om te vragen of het klopt dat zijn rol
in de klankbordgroep inmiddels wordt vervuld door Johan Smeulders en of hij
daarom van de lijst kan.
2. Fons Meijer wordt als nieuwe programmamanager Rijksinfra van de gemeente Vught
ter kennismaking voor de volgende klankbordgroepbijeenkomst uitgenodigd.
3. Zoals besproken bestaat het verslag uit adviezen, acties en afspraken. Indien gewenst
kan er plenair besloten worden om bepaalde zaken te noteren ter vastlegging.
4. Vervoersprognoses (NMCA, Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse). De
klankbordgroep wordt geattendeerd op de informatie over de NMCA die naar

verwachting rond 20 april online staat op de website van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Wat de prognoses betekenen voor het project wordt aan
bewoners in een daaropvolgende nieuwsbrief toegelicht.
5. Voor het gesprek met Xavier Waelkens, Tabitha Versteeg en Rob Borgsteijn over
het functioneren van de klankbordgroep stuurt ProRail hen vooraf vragen toe. En zal
ProRail data opvragen waarop dit gesprek kan plaatsvinden.
6. Het communicatieprogramma voor april – juni 2017 is besproken en ziet er als volgt
uit:
 April:
o Bewonersbrief omwonenden kruising N65-spoor
 April/mei:
o Nieuwe website PHS Meteren-Boxtel, met verschillende
subpagina’s deelgebied Vught
o Digitale nieuwsbrief #2 2017
o Bewonersbrief eigenaren rode, gele en paarse woningen
 Juni:
o Nieuwsbrief #3 2017
o Bewonersbrief omwonenden kruising N65-spoor
o Donderdag 29 juni: informatiemarkt over de plannen aan spoor en
weg waar gemeente Vught, Rijkswaterstaat en ProRail aanwezig
zijn.
7. Naar aanleiding van de bewonersbrief aan eigenaren van gele woningen is het
verzoek van de klankbordgroep om bij formulering over onzekere factoren een extra
toelichting te geven. Dit om te voorkomen dat mensen onnodig ongerust worden.
8. Het document ‘Wensen rondom het spoor’ is door de grootte van het bestand niet
gebruikersvriendelijk, vanwege de lange downloadtijd. ProRail komt met een
oplossing hiervoor.
9. Voor informatie rond de tijdelijke situatie rond het spoor wordt verwezen naar de
informatiemarkt van donderdag 29 juni. ProRail belt met klankbordgroeplid Bert
Stohr om te vernemen of daarmee voldoende in de behoefte wordt voorzien. Dit
naar aanleiding van zijn e-mail hierover.
10. Het werkbezoek van de klankbordgroep aan Station Delft vindt plaats op vrijdag 19
mei. De klankbordgroep ontvangt tevoren meer details omtrent het programma.
Voorkeur heeft een programma tussen 11.00 en 14.30 uur.
11. Voor de bijeenkomst van Samen Voor Vught op woensdag 19 april 2017 wordt
voorgesteld ook ProRail aanwezig te laten zijn vanwege de verwachte vragen van
inwoners.
12. De volgende vergadering is woensdag 17 mei 2017, zodat het voor te bereiden
advies aan de bestuurder breed besproken kan worden in de klankbordgroep. Tevens
wordt dan gesproken over de informatiemarkt.

