Klankbordgroep Vught 17 november - Afspraken, adviezen en acties
Aanwezig:

Arjen Klomp, Tabitha Versteeg, Rob Meijs, Wim de Ruiter, Henk van
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Bert Stohr, Leo Ketelaars, Rob Borgsteijn, Ig Caminada, Carmen
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ProRail:

Ton Bierbooms, Hagar Scholte, Monique Vermeulen

Gemeente Vught:

Karin Tuinman

Voorzitter:

Peter van der Geer

Datum:

23 november 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. N.a.v. de Bestuurlijke Dilemma’s:
Johan Smeulders en Ig Caminada inventariseren samen met ProRail de bestuurlijke
dilemma’s die mogelijk in het eerste kwartaal van 2017 ontstaan (keuzevraagstukken die
ontstaan door verschillen tussen plannen/wensen en budget): presentatie op de
komende KBG-vergadering. Dan bespreken we welke dilemma’s met voorrang aandacht
vragen en hoe we die gaan oppakken. De KBG wil eind maart advies uitbrengen aan de
projectorganisatie.
2. N.a.v. de Evaluatie van de Werkgroepen:
Op basis van het voorlopig overzicht van Henk van Laarhoven besluiten we drie zaken:
a. alle KBG-leden bestuderen het binnenkort verwachte einddocument Werkgroepen.
b. De KBG heeft op dit moment geen aanvullend advies voor de projectorganisatie om
met werkgroepen in de toekomst anders om te gaan.
c. Alle toekomstige werkgroepen krijgen een vast KBG-lid als linking-pin met de KBG. Dit lid
draagt zorgt voor opvolging richting KBG.

Als punt van aandacht is genoemd bij toekomstige discussies dat het in klankbordgroep
en werkgroepen zou moeten gaan om algemene belangen en dat er voor private
belangen andere plekken zijn.
3. N.a.v. Straatgesprekken evaluatie en stand van zaken:
Geconcludeerd wordt dat de straatgesprekken over het algemeen goed verlopen. De
KBG wordt tijdig geïnformeerd over de te plannen straatgesprekken in 2017. De KBG
gaat nadenken over locaties voor komende straatgesprekken.
4. N.a.v. de Informatieavonden:

Op de ingebrachte opzet van de info-avond voor 7 december heeft de KGB geen
aanvullingen. Op 7 december zullen diverse KBG-leden aanwezig zijn. Dankzij duidelijk
herkenbare badges zijn ze makkelijker aanspreekbaar voor de bezoekers. De feedback

van KBG-leden op het proces van deze avond wordt meegenomen richting de
informatieavond van feb/maart.
5. De voorzitter geeft Leo Ketelaars de aandachtspunten door voor zijn onderwerp

‘Tijdelijke situatie Lange Termijn’. Dit onderwerp staat op de volgende agenda in januari.
6. ProRail benadert alsnog de, door Erika Taks gesuggereerde, vervangers voor Theo
Vorstenbosch die met pensioen is gegaan.
Volgende vergadering: 31 januari 2017, locatie nog niet bekend.

