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Op de agenda
- kennismaking
- inventarisatie van belangrijke thema’s voor leden van de klankbordgroep
- klankbordgroep: samenstelling, afspraken
Belangrijke thema’s / motieven om deel te nemen aan klankbordgroep
- Hoeveelheden, frequenties; kloppen de aantallen treinen die worden voorzien op
het traject?
- De aanleg van de spoorboog brengt verwerven van grond bij omliggende agrarische
bedrijven mee, hoe wordt hier mee omgegaan, hoe verloopt dit?
- Bereikbaarheid van het achterveld door betrokken agrariërs tijdens en na de
werkzaamheden; hoe wordt er gecommuniceerd met agrariërs tijdens
werkzaamheden.
- Het verloop van de communicatie door Prorail – het beeld bestaat dat veel mensen
niet op de hoogte zijn van de plannen; vindbaarheid van de plannen in de lokale
kranten, huis-aan-huis
- Zorgen om overlast / vermindering woongenot door intensiever gebruik van het
spoor (ook in combinatie met A2)
- Compensatie bij hinder/overlast
- Wat betekent dit project in relatie tot andere (concept)projecten in Waardenburg
(overslag, windmolenpark)?
Samenstelling / uitbreiding klankbordgroep

-

De klankbordgroep geeft aan dat het wenselijk is om te proberen het aantal leden
van de klankbordgroep te vergroten;
Om dat te bereiken wordt aan Prorail gevraagd via de huis-aan-huis bladen in
(afstemming met gemeenten) nogmaals uit te nodigen tot deelname;
Klankbordgroepleden werven via hun eigen netwerken (met een accent op
mensen/groepen die nu nog niet vertegenwoordigd zijn); verwijzen belangstellende
door naar aanmeldadres van Prorail
De maximale groepsgrootte is 12 leden; Prorail hanteert bestaande procedure
(loting) als er teveel nieuwe aanmeldingen komen, met mandaat om te wegen waar
nodig.
Het aanwezige klankbordgroeplid uit Zaltbommel spreekt de bereidheid uit plaats te
maken indien er sprake is van overaanmelding
De klankbordgroep legt de grens voor uitbreiding bij de volgende bijeenkomst;
latere verdere uitbreiding wordt als niet wenselijk beschouwd.

Afspraken deelname en vervanging
- Klankbordgroepleden mogen zich laten vervangen. (Vervangers worden bijgepraat /
lezen zich in zodat de groep niet ‘opnieuw moet beginnen’)
- Geen bezwaar tegen foto/naamgebruik in nieuwsbrief over klankbordgroep.
- Klankbordgroepleden spreken commitment uit tot deelname ‘tot in de zomer’
Verslaglegging
- Verslaglegging door onafhankelijke voorzitter;
- Geen woordelijke notulen, maar hoofdpunten van de discussie, afspraken en acties;
- Verslag wordt als concept toegestuurd naar klankbordgroep voor aanvullingen en
correcties; klankbordgroepleden reageren binnen 2 werkdagen als er aanpassingen
nodig zijn. Na die termijn wordt het verslag als vastgesteld beschouwd en kan het
worden verspreid naar een eventuele achterban;
- Kort besproken: geen eigen schriftelijke verslaglegging onder de noemer ‘verslag
klankbordgroep’ in de openbaarheid te brengen;
- Het verslag bevat een voorstel voor de agenda van de volgende vergadering.
Vertrouwelijkheid
- Mocht informatie besproken worden die nog een voorlopig karakter heeft en om die
reden nog niet openbaar is, dan zal de klankbordgroep die vertrouwelijk
behandelen; Prorail geeft vooraf duidelijk aan als hier sprake van is.
- We spreken als gedragscode (om vrijheid van spreken te waarborgen) dat
deelnemers elkaar niet (achteraf) individueel aanspreken op hun inbreng.
Toehoorder
Discussie over wenselijkheid toehoorder bij het overleg:
- Geen bezwaar tegen aanwezigheid toehoorders gemeente bij het overleg
Agenda volgende vergadering
- Op de agenda van de eerstvolgende vergadering:
o Doornemen afspraken / rol klankbordgroep met voltallige
klankbordgroep
o Update over het project vanuit Prorail

-

o Communicatie over het project (wat is er tot op heden gebeurd, wat moet
er gebeuren)
Voorstel om 19.30 te starten
De vergadering is gepland voor 18 februari
De Tol als locatie kan worden gehandhaafd

Overzicht acties:
Prorail:
P1) Werving deelnemers via huis-aan-huis bladen (in overleg met gemeenten)
P2) Voorbereiden update over het project
P3) Voorbereiden informatie over communicatie over het project tot dusver
Klankbordgroepdeelnemers:
K1) Werving nieuwe leden via eigen netwerken

