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Geachte leden van de besturen voor de projecten PHS Vught en N65, 

Met genoegen bieden wij u bijgaand klankbordgroep advies aan. Dit advies is op 17 mei 2017 door  de 

klankbordgroep vastgesteld. Waarbij dient te worden opgemerkt dat de vertegenwoordigers van Vught-

Noord zich hebben teruggetrokken uit de klankbordgroep omdat zij zich tot op heden onvoldoende 

gehoord vinden met betrekking tot hun zorgen over de onevenredige aantasting van de leefbaarheid in 

hun directe omgeving. Ter nadere duiding en concretisering van het advies zijn wij gaarne bereid een 

toelichting te komen geven. In het bijzonder vragen wij u aandacht voor de volgende punten: 

- Stel een overkoepelende visie op voor de toekomstige leefbaarheid van Vught en toets de beide 

projecten PHS en N65 hier integraal aan; 

- Goede langzaam verkeersverbindingen, in casu een fietstunnel bij de knoop spoor/N65 en het 

handhaven van de langzaam verkeersverbinding Boslaan/Vijverbosweg; 

- Aanvullende geluidsmaatregelen voor Vught-Zuid om te komen tot de gewenste 60dB 

saneringswaarde; 

- Efficiency van de bouwwerkzaamheden bij de knoop spoor / N65 door het tijdelijk afsluiten van 

de N65, waarmee wij beogen zowel de bouwoverlast drastisch te beperken als ook  financiële 

middelen vrij te spelen voor de dringend gewenste aanvullende maatregelen; 

- Verlenging van de verdiepte ligging van de N65 tot en met de kruising Boslaan; 

- Aanvullende trillingsmaatregelen om te voorkomen dat de trillingsoverlast verergert ten 

opzichte van de huidige situatie; 

- Voldoende aandacht en financiele middelen om de landschappelijke inpasssing adequaat vorm 

te kunnen geven; in het bijzonder geldt dit voor het station Vught en directe omgeving.  

Graag zien wij uw reactie tegemoet en rekenen op uw wijsheid bij het nemen van de aanstaande 

besluiten om niet alleen op korte termijn maar zeker ook op de lange termijn de leefbaarheid van Vught, 

en daarmee Noord-Brabant als geheel, te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de klankbordgroep PHS Vught, 

Arjen Klomp 

 

cc Samen voor Vught 


