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1. Opening
De voorzitter verwijst de vergadering kort naar de eerder uitgesproken behoefte van de
Klankbordgroep aan een pro-actieve insteek in een constructieve sfeer met evenwichtige
gesprekken, waarbij ruimte is voor begrip van emoties en de taak van de Klankbordgroep om die te
vertalen naar vernieuwende voorstellen.
Op verzoek van Rinus Rubrech wijst de voorzitter nog op diens kritische mail van 15 september 2017
over de rol en functie van de Klankbordgroep, een onderwerp dat later op de avond nog aan bod
komt.
Ad Vogels adviseert stukken indien mogelijk tevoren aan de leden te sturen. Jan Jansen verneemt
graag de datum van de afgesproken bijeenkomst met ondernemers. ProRail informeert hem hier nog
nader over.
2. Nieuwe leden
De Klankbordgroep maakt kennis met Ad Vogels en Frans Schoot, die vanaf nu als
vertegenwoordigers namens Vught-Noord aanwezig zijn. De derde vertegenwoordiger, Erik Donkers,
kon vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn.
3. Adviezen voor presentatie en communicatie van de informatieavonden van 20/21 november
De Klankbordgroepleden adviseren ProRail over de presentatie voor de informatieavonden die Ton
Bierbooms in concept met de leden deelt. De adviezen betreffen vooral het gewenste detailniveau,
de mate van duidelijkheid van de getoonde feiten, cijfers en tekeningen en het adequaat inspelen op
de behoeften van de toehoorders.
De leden ontvangen bij de verzending van het verslag een link naar de animaties over trillingen,
geluid en vervoer gevaarlijke stoffen, alsmede de recent opgeleverde Projectanimatie PHS MeterenBoxtel.
Rosanne de Boer geeft nog kort een toelichting op de uitnodigingsbrieven, informatiepanelen en het
draaiboek van de informatieavonden. De uitnodigingsbrieven ontvangen de leden bij de verzending
van het verslag.

4. Keuze van vertegenwoordigers Vught-Noord
Op kritische vragen van Arjan Klomp (legitimiteit Klankbordgroep) en Rinus Rubrech (procedure
nieuwe leden) verwijst ProRail naar het besluit dat de Klankbordgroep op 2 oktober heeft genomen
om bij meer dan 3 geschikte kandidaten over te gaan tot loting. Het is aan de 3 gekozen kandidaten
om Vught-Noord adequaat te vertegenwoordigen.
Enkele Klankbordgroepen geven aan dat ze de expertise van de uitgelote kandidaten ook graag willen
inzetten voor de Klankbordgroep. Uitkomst van de discussie hierover is dat de Klankbordgroep eerst
zelf een beeld wil vormen van welke inzet (bijv. thematische werkgroepen) nodig is in de toekomst,
alvorens daarover een besluit te nemen.
5. Voorschot op de toekomst van de Klankbordgroep
Rosanne de Boer geeft met een korte presentatie ‘Doorkijk 2018 en verder’ de Klankbordgroep een
kader voor de invulling van toekomstige communicatie en participatie rond het spoor. In reactie
hierop geven Klankbordgroepleden onderwerpen als bereikbaarheidsplannen en de waterloop te
willen toevoegen.
Jan Jansen wil deze presentatie ook gebruiken op de avond van MKB-ondernemers (16 november).
De leden ontvangen de sheets van de presentatie bij de verzending van het verslag.
Henk van Laarhoven, Frans Schoot, Johan Smeulders en Jan Jansen komen op 13 december met een
voorstel voor om de toekomstige participatie en communicatie met omwonenden te vertalen naar
rollen en werkvormen in de door Rosanne de Boer gepresenteerde fasen.
Met de Klankbordgroepleden wordt afgesproken dat zij binnen een week hun wensen aan het viertal
doorgeven. Er zal vervolgens een afspraak ingepland worden tussen deze leden en ProRail om
gezamenlijk een voorstel voor de bijeenkomst van 13 december tot stand te brengen.
6. Rondvraag
- Rob Borgsteijn komt terug op de vraag naar resultaten van trillingsonderzoeken. De inwoners bij
wie onderzoek is gedaan krijgen hierover informatie tijdens de informatieavonden, en hebben dit
apart vermeld gekregen in hun uitnodigingsbrief. Deze brief is bij de mail van dit verslag gevoegd.
- Rinus Rubrech vraagt of de stukken van 24 oktober bevestigen dat de fietstunnel er definitief komt.
ProRail wijst erop dat de fietstunnel is opgenomen in het Ontwerp Tracé Besluit dat voorligt aan de
staatssecretaris. Tevens vraagt Rinus hoe mediaberichten over bereikte resultaten in Vught-Noord
zich verhouden tot de informatie waarover de Klankbordgroep beschikt. Ton Bierbooms geeft daarop
een korte toelichting op de recente gesprekken die de gemeente Vught in samenwerking met ProRail
heeft gehad in Vught-Noord.
De volgende vergadering: 13 december om 19.15 uur.

