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1.
Opening, mededelingen
Provincie Noord-Brabant wordt voortaan door Kees van Driel vertegenwoordigd. Er zijn drie
afmeldingen.
Vertegenwoordiging Vught Noord (Xavier Waelkens en Bert Stohr) hebben met hun achterban
gesproken. Zijn blijven vooralsnog lid van de klankbordgroep (Kbg). Bewonersvergadering stelde
4 voorwaarden: (1) schriftelijk antwoord op brief 22/03/2015 aan staatssecretaris; (2) schriftelijk
antwoord op vragen en Quick scan inrichting Bosscheweg; (3) garantie dat budget inpassing
Vught Noord niet verdwijnt bij tegenvallers elders; (4) uitwerking maatschappelijk makelen en
schakelen uiterlijk 1 juli 2015. (zie volledige tekst in bijlage)
Afgesproken is:

Budget voor Vught Noord en Vught Zuid reserveren in geval van tegenvallers elders kan niet
op voorhand. Voorstel om met de in werkgroep 0 op te stellen Gebiedsvisie Spoorzone de
inpassing van de maatregelen te borgen. Xavier en Bert buigen zich nog over een manier om
dit verzoek schriftelijk te richten tot opdrachtgevers. [a]

Kbg heeft geen beslissingsbevoegdheid over het budget, Kbg kan wijzigingen voorstellen in de
ontwerpen en kan adviseren om meer onderdelen van de gebiedsvisie te realiseren. Als zou
blijken het taakstellend budget van € 502 mio te laag is, kan Kbg het bestuur verzoeken meer
budget beschikbaar te stellen.

Gemeente Vught werkt toe naar invulling “Maatschappelijk Makelen en Schakelen” op 1 juli
2015.

‘Hangende’ de antwoorden op de brieven blijven de vertegenwoordigers in de Kbg.
2.
Vaststellen agenda
Geen aanvullingen op de agenda
3.
Terugblik extra bijeenkomst V3 / V3Oost
Bijeenkomst heeft geleid tot een bondig en afgewogen advies. In het hoog ambtelijk overleg is het
advies goed ontvangen. Complimenten voor de Kbg. Op 23 april is bestuurlijk overleg. Bericht
over het besluit wordt bijgevoegd bij het verslag. [a]
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4.
Presentatie communicatie/participatie
Monique Vermeulen (ProRail) en Karin Tuinman (Gemeente Vught) presenteren de principes en
voornemens voor communicatie en participatie . Zie bijlage met de aangepaste presentatie. Er
worden eind mei avonden belegd voor bewoners waarvan de woning of perceel wordt aangekocht
bij V3 of V3 Oost Verkort (ervan uitgaande dat besloten wordt om V3 Oost Verkort mee in
procedure te nemen) Voor bewoners direct langs het spoor, die niet ‘geraakt’ worden zullen
eveneens avonden georganiseerd worden, kort na eerdergenoemde avonden. Daarna nog een
algemene informatieavond. Er is een middelenkalender gepresenteerd met activiteiten tot eind
2015.
Opmerkingen en afspraken:

Dat het bestuur de participatie serieus neemt is ons wel duidelijk, maar dat komt in deze
presentatie niet goed over.

Bij de drie avonden voor bewoners eind mei waarvan de woning of het perceel wordt
aangekocht ook in de brief vermelden dat er informatie over V3 en V3 Oost Verkort gegeven
gaat worden.

Avonden (eind mei, mogelijk uitloop naar begin juni, kort na avonden ‘geraakte’ woningen en
percelen) naast Vught Noord en Vught Zuid, ook Vught Midden. Midden o.a. over afweging V3
en V3 Oost Verkort voor bewoners direct aan de verdiepte ligging, Noord en Zuid o.a. over
geluidschermen); alle drie over oversteken, ruimtelijke gevolgen, ook ter voorbereiding
meningspeiling.

Voor alle avonden helder aankondigen wat bezoekers kunnen verwachten (halen en brengen),
en wat de momenten voor formele inspraak zijn. Per brief op adres de mensen uitnodigen.

Bij avonden ‘geraakten’ een rol voor de Kbg over hun betrokkenheid bij het proces, omgaan
met emoties; bij de algemene avonden aandacht voor de Kbg in plenair deel en aanwezig op
de informatiemarkt. Er komt een lijstje voor deelname aan het plenaire deel, aanmelden bij
Hagar Scholte [a].

Gemeente Vught zal tijdens informatieavonden vertellen over ‘Maatschappelijk Makelen en
Schakelen’ [a].

Voorstel om nadat werkgroepen hun resultaat opleveren (eind 2015) ook een informatieavond
te beleggen en dat resultaat te presenteren [a].

inloopspreekuur en plek met permanente info wordt in gemeentehuis ingericht,. Vooralsnog
geen aparte projectruimte

Middelenkalender steeds bijwerken en terug laten keren op de agenda. [a].

Digitale bibliotheek te bereiken via http://www.phsbibliotheek.nl/project/phs-meteren-boxtel

Gemeente Vught heeft voor spoor en N65: http://www.rijksinfravught.nl/.

Meningspeiling over V3 en V3 Oost (als bestuur besluit beide uit te laten werken) volgt ná de
informatieavonden, naar verwachting na de zomervakantie.
6.
Kennissessies
Zoals eerder afgesproken zullen er sessies komen om kennis te delen over de berekeningen en
procedures rond geluidhinder, trillinghinder, externe veiligheid en waarde. Doel is om over te
brengen hoe ProRail deze zaken behandelt in de MER en het Ontwerp Tracé Besluit. Er zullen nog
geen details op huisnummer of postcodeniveau zijn.

Voorstel van ProRail om dit op één zaterdag in Den Bosch te organiseren met parallelsessies,
die een aantal keren worden gehouden, vindt steun bij de vergadering.
5.
Werkgroepen
De lijst is opnieuw bijgewerkt. Medewerkers van Gemeente Vught zijn toegevoegd. Enkele
groepen zijn met voldoende mensen gevuld, voor andere moet nog geworven worden.

Werving gebeurt in nieuwsbrief, tijdens informatieavond, door Kbg-leden en in lokale media.

Als werkgroep te vol zit om werkbaar te zijn, werken we met vervangingslijstje, agendaleden
en vragen we aan deelnemers onderling af te stemmen. Dit ook melden bij werving [a].

Werkgroep Waarde komt voor het eerst bijeen op 28 april.
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Werkgroep Gebiedsvisie spoorzone op 30 april.
ProRail levert een voorzitter voor procesbegeleiding in wg Waarde en wg Visie: Raymond
Reesink. Hij is extern voorzitter van klankbordgroepen Meteren, Zaltbommel, Den Bosch.
Er is door opdrachtgevers géén budget op voorhand beschikbaar gesteld voor inhuur
deskundigen door deelnemers werkgroepen. Zij kunnen die wel zelf meenemen.
ProRail en Gemeente zorgen in de werkgroepen voor voldoende expertise.
Als werkgroep een Kbg gedurende het proces vinden dat nader onderzoek of second opinion
noodzakelijk is, kan het ProRail verzoeken om daarin te voorzien. Dit verzoek zal ingebracht
worden door ProRail bij de drie opdrachtgevers ter afstemming.
Werkgroepen per deel van het tracé starten in de week van 6 juli. [a]. Volgende sessies in
september en oktober. Daarmee halen we net de einddatum uit advies Kbg.
ProRail en Arcadis leveren hiervoor 4 medewerkers. Werkgroepen komen telkens op 2
avonden bijeen, start en eind plenair, daarna werken in vier groepen. Creativiteit staat
centraal, technische (on)mogelijkheden zijn zoveel mogelijk bekend of worden uitgezocht.
Er komt een aparte werkgroep voor de overgang Molenstraat / Akkerstraat (als V3 Oost
Verkort meegenomen wordt).

7.
Verslag vorige vergadering
Zonder wijzigingen akkoord met dank aan iedereen die heeft gereageerd. Meeste acties zijn
uitgevoerd. Aanvullen en werven werkgroepen, aandacht voor motie blijven staan.

Concept van deze vergadering komt (23/04), reageren tot 26/04), aangepast verslag komt
28/04. [a]
9.










Rondvraag en sluiting
Presentatie graag bij het verslag, zo mogelijk van tevoren stukken toezenden.
Verspreidt nu al vast het nieuws onder deelnemers dat de werkgroepen in juli starten [a].
Wanneer komt digitale nieuwsbrief? Tweede week mei, na brief aan bewoners voor avonden.
Aandacht gewenst voor mensen die emotioneel in problemen komen bij nieuws over aankoop
woning. Kbg-leden die signalen hierover hebben melden dat aan Karin Tuinman (Gemeente,
k.tuinman@vught.nl) bij uitnodiging en tijdens avonden wijzen op mogelijkheden gesprek.
Xavier vraagt om het begrip “leefruimte” die niet aangetast mag worden volgens
staatssecretaris Mansveld, nader te definiëren en jurisprudentie daarover te vinden. Hij stelt
deze vraag per mail aan Ton Bierbooms, die gaat antwoorden zoeken.
De Autoslaaptrein stopt, heeft dit gevolgen voor spoorlay-out op Den Bosch? Antwoord: Nee.
Als Autoslaaptrein stopt is de ongelijkvloerse overgang bij Drongelse Kanaal i.p.v. bij Vught
Noord opnieuw te overwegen? Ton Bierbooms antwoord dat partijen niet graag terugkomen op
een onderzochte variant van drie jaar geleden, hij bereidt antwoord voor op deze vraag naar
hernieuwde weging van de oude variantm voor als die ergens terug komt. [a]

Vergadering sluit om 21.30 u. Volgende bijeenkomst is op 2 juni 2015 19.00 u. Dan ook
tussenevaluatie.
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Actiepunten
Lopende acties
Aanvullen op samenstelling werkgroepen 1-7
Werving werkgroepen opnemen in nieuwsbrief Vught
Punten motie op agenda Kbg indien actueel
Nieuwe acties
Voorstel Gebiedsvisie Spoorzone formuleren om met de in
werkgroep 0 op te stellen Gebiedsvisie Spoorzone de
inpassing van de maatregelen te borgen
Bericht over besluit Bestuurlijk Overleg bij verslag
Deelname Kbg bij bewonersavonden opgeven bij Hagar.
Maakt overzicht
Informatie over Maatschappelijk Makelen en Schakelen bij
bewonersavonden
Informatieavond over resultaten werkgroepen
Middelenkalender actualiseren en bij agenda voegen
Bij werving werkgroepen melden dat bij te grote aantallen
onderlinge afspraken nodig zijn over deelname
Inplannen werkgroepen week van 6 juli, deelnemers
werkgroepen melden dat ze starten
Antwoord op vraag Autoslaaptrein, Drongelens kanaal
Concept verslag verzenden (24/04), reageren tot 26/04),
aangepast verslag 28/04

Datum
afspraak

Door

11/02/2015
11/02/2015
19/03/2015

Deelnemers
Monique Vermeulen
Erik Opdam

22/04/2015

Xavier Waelkens –
Bert Stohr

22/04/2015
22/04/2015

Erik Opdam
Deelnemers, Hagar
Scholte
Karin Tuinman –
Jelle Rijpma
Monique Vermeulen
Monique Vermeulen
– Erik Opdam
Hagar Scholte –
Monique Vermeulen
Hagar Scholte

22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
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Bijlage bij verslag 5de klankbordgroep vergadering

Hieronder de volledige tekst van de verklaring van de straatvertegenwoordigers van Vught
Noord, zoals door Xavier Waelkens is ingebracht tijdens de vergadering.
De straatvertegenwoordigers van Vught-Noord hebben unaniem aangegeven dat er alleen
voldoende draagvlak is voor vertegenwoordiging in de klankbord groep indien:
1
2

3

4

Er een schriftelijke beantwoording van de brief van 22 maart komt.
Zolang er geen antwoorden zijn, is er geen draagvlak voor formele vervolgstappen
van de bestuurders.
Er een schriftelijke beantwoording van de brief en QuickScan (inzake de westelijke
variant) voor de Bossche Weg komt.
Zolang er geen antwoorden zijn, is er ook geen draagvlak voor formele vervolgstappen van de bestuurders.
Schriftelijke toezegging dat projecttegenvallers geen consequenties zullen hebben
voor de kwaliteit van de inpassing voor de burgers, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke visie voor Vught-Noord.
De wettelijke aspecten (o.a. geluid, ruimte, licht en trillingen) zullen altijd moeten
worden ingevuld. (werkgroep 0)
De gemeente binnenkort garandeert dat er uiterlijk 1 juli 2015 concrete invulling is
gegeven aan “maatschappelijk makelen” en deze voor de bewoners acceptabel zal
zijn.
In alle andere gevallen is er bij de bewoners geen draagvlak voor formele vervolgstappen van de bestuurders.
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