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1. Mededelingen 

• Met instemming van de Klankbordgroep stuurt ProRail een bedankje en bos bloemen naar 

Rob Borgsteijn als dank voor zijn inzet voor de Klankbordgroep. Rob heeft om privé-redenen 

de groep verlaten. Arjen Klomp gaat op zoek naar een nieuwe tweede vertegenwoordiger 

voor Vught-Zuid. 

• Klankbordgroepleden die geïnteresseerd zijn in de bijeenkomst van de NTV (Nederlandse 

Trillingsvereniging) op 26 juni ’s middags in Den Haag kunnen zich hiervoor zelf aanmelden.  

2. Terugblik 

• Informatieavond OTB-MER 26 maart: Als positieve punten worden genoemd de heldere 

filmpjes, de bezetting en de spreiding van bezoekers over middag en avond. De mogelijkheid 

om zienswijzen ter plaatse op te stellen was nieuw en over het algemeen gewaardeerd. 

Verbeterpunt voor de volgende keer is: organiseren (tijdsignaal, lotjes) dat bezoekers elk 

evenveel kans krijgen om in gesprek te gaan met deskundigen.  

• Bezoek van de staatssecretaris op 23 april: Klankbordgroepleden Erik Donkers en Frans 

Schoot constateerden dat de staatssecretaris zich goed had voorbereid, goed luisterde en 

dat aanwezige gesprekspartners van Vught-Noord elk hun verhaal hebben kunnen doen. 

Inmiddels heeft de staatssecretaris per brief gereageerd met informatie over haar 

vervolgstappen.  

o Brief aan de bestuurders die betrokken zijn bij het project PHS Meteren-Boxtel – 31 

mei 2018 

• Omdat bewoners PHS en N65 als 1 project zien is in april een kick-off bijeenkomst gehouden 

met het projectteam van PHS Vught en het projectteam N65 Vught Haaren, met als centrale 

vraag: hoe kunnen wij nog beter richting de omgeving duidelijke boodschappen 

communiceren? Partijen zullen op dat vlak nader gaan samenwerken. 

• In mei is de verwerving van de ‘gele woningen’ gestart (aan te kopen bebouwing vanwege 

het niet bereikbaar zijn tijdens de bouw). Ter informatie ontvangen de Klankbordgroepleden 

de informatiefolder over dit verwervingsproces.  

https://docs.google.com/forms/d/1UBjH2nLOb76Q8VmLgkruc3_Ep2tJDdUO7tYrKWYNTwc/viewform?edit_requested=true
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D31587&did=2018D31587
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D31587&did=2018D31587


3. Vooruitblik 

• Ton Bierbooms licht toe wat de stappen zijn richting Tracébesluit (TB) na de terinzagelegging 

van het OTB/MER PHS Meteren-Boxtel. Er volgt nu een proces van analyse van de 

zienswijzen, bepaling reactie en verwerking van deze reacties in de Nota van Antwoord. 

Daarnaast zal op verzoek van de staatssecretaris gekeken gaan worden naar mogelijkheden 

inzake aanvullend onderzoek naar extra maatregelen. De doelstelling van vaststelling van het 

Tracébesluit (samen met de Nota van Antwoord) begin 2019 wordt gehandhaafd.  

• In juni wordt een nieuwsbrief voorzien, waarin de Klankbordgroepleden ook aandacht willen 

voor het MJPG (Meerjarenprogramma Geluid) en uitleg over wat er op hoofdlijnen gebeurt 

nu de zienswijzen zijn ingediend. ProRail beaamt dat deze onderwerpen aan bod komen.  

• Henk van Laarhoven wijst erop dat oudere doelgroepen goed bereikt kunnen worden via de 

lokale omroep Avulo.  

• Na de vraag van de gemeente of er leden aan willen sluiten bij de evaluatie van de Vughtse 

Regeling wordt afgesproken dat op 28 juni Ad Vogels de evaluatie zal bijwonen.  

• ProRail en de gemeente melden dat 2 juli een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd voor 

omwonenden in verband met een voorstel tot wijziging van het ontwerp voor het pand van 

stichting Jeugd Actief (Van Miertstraat 2A).      

        

4. Rondvraag 

• Klankbordgroepleden willen graag kennismaken met de nieuwe wethouder 

Rijksinfrastructuur, Guus van Woesik. De gemeente geeft aan dat dit kan en organiseert dit 

moment.  

• Frans Schoot vraagt of het mogelijk is om een lange termijnagenda voor de Klankbordgroep 

te maken waarin de vergaderingen vooruit zijn gepland. 

• Carmen Reuser meldt dat zij, en ook andere klankbordgroepleden, regelmatig vragen krijgen 

in relatie tot het N65 project. Dit maakt dat er gekeken moet worden hoe hier het beste 

invulling aan gegeven kan worden. Afgesproken wordt dat Carmen en Erik Donkers hier naar 

gaan kijken. Als idee wordt een presentatie over de N65 aan de klankbordgroep genoemd. 

 

5. Actielijst 

• Antoinette Snijder gaat met ProRail een datum vaststellen voor kennismaking van de nieuwe 

wethouder Rijksinfrastructuur met de Klankbordgroep. Aansluitend voor of na de 

kennismaking organiseren de gemeente ook een presentatie over het project N65 voor de 

Klankbordgroep. Streven is dit te doen eind augustus/begin september.  

• ProRail stemt de visie op de klankbordgroep met de gemeente Vught af. Dit naar aanleiding 

van de vraag van Henk van Laarhoven. 

• Erik Donkers, Frans Schoot en Ad Vogels maken een voorstel voor een evenwichtige 

communicatie en participatie vanuit heel Vught-Noord. Zij zullen hun voorstel ook 

afstemmen met de overige klankbordgroepleden.  

• ProRail zal helderheid geven over waar geluidsschermen komen vanuit MJPG en waar vanuit 

PHS.  

• ProRail en de gemeente gaan na hoe de bovenwettelijke toezeggingen van de gemeente (aan 

Klein-Brabant) bekrachtigd gaan worden en koppelen dit terug.  

• Er is gehoord dat er mogelijk een ondergrondse tunnel zou komen, in de tijdelijke situatie bij 

de Loonsebaan. Dit lijkt ProRail onwaarschijnlijk. ProRail heeft dit direct na de vergadering 

gecheckt en hier blijkt geen sprake van.  



• ProRail onderzoekt en informeert de Klankbordgroep op welke punten er ruimte is om vanuit 

haar eigen doelstelling (monitoren en adviseren van communicatie en participatie) aan te 

sluiten bij de thema’s die de komende maanden spelen bij het proces richting Tracébesluit.  

• ProRail zal – zodra bekend - de resultaten van haar omgevingsonderzoek communicatie 

onder inwoners van Vught delen met de Klankbordgroep. 

• Erik Donkers en Carmen Reuser maken een voorstel hoe de Klankbordgroep kan inspelen op 

de beleving van de inwoners dat PHS en N65 één project zijn.  

 

6. Volgende vergadering 

De volgende agendavergadering wordt voorzien voor begin oktober. 

 


