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1. Nieuwe omgevingsmanager gemeente Vught 

Deze vergadering heeft Karin Tuinman het stokje overgedragen aan Antoinette Snijder. 

Antoinette heeft de nodige ervaring in communicatie rond spoorzone Den Bosch en zal vanaf 

nu als omgevingsmanager voor de gemeente Vught de vergaderingen bijwonen.  

2. Reactie op uitkomst Bestuurlijk Overleg  

De communicatie van de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg via de website van ProRail is 

duidelijk op hoofdlijnen, maar wordt als summier ervaren. ProRail zegt toe dat binnenkort de 

officiële reactie vanuit de bestuurders op het advies van Klankbordgroep wordt toegestuurd. 

Ton Bierbooms geeft verder een korte toelichting op de uitkomst. Vanuit Klein Brabant heeft 

men de uitkomst als positief ervaren. 

Bij de Klankbordgroep is er behoefte aan meer duidelijkheid over de geluidsmaatregelen 

(afmetingen nav akoestisch onderzoek) daar waar het Klein Brabant betreft. ProRail geeft 

aan in afwachting te zijn van de specifieke afspraken vanuit de opdrachtgevers. Voor wat 

betreft trillingen wordt toegelicht dat hier momenteel nog onderzoek naar plaatsvindt en er 

eind 2017 meer duidelijkheid over zal zijn. Ook zijn er vragen over de effecten op het 

wegennet van Vught. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen moet eerst het Bestuurlijk 

Overleg van september worden afgewacht. Voor het tijdelijk station bij Oudekerk hechten 

de leden aan voldoende parkeerplaatsen en vlotte toegangsroutes, zodat de 

verkeershinder/parkeerdrukte in de Industrieweg niet wordt verergerd.  

3. Toekomst van de Klankbordgroep na OTB 

Destijds is de Klankbordgroep ingesteld voor een periode tot en met het OTB (verwacht 

januari 2018).  Het voorstel wordt aanvaard om in het najaar met elkaar te brainstormen 

over het belang en de rol van een Klankbordgroep na die periode. De inzet van een 

klankbordgroep (of andere vorm van participatie) kan afhankelijk zijn  de onderwerpen die 



na de vaststelling van het OTB spelen, zoals afronding van het ontwerp en voorbereiding op 

de bouwfase. Onderwerpen die tijdens de brainstorm ook aan de orde kunnen komen zijn: 

kwaliteit van de burgerparticipatie, belangrijke bestuurlijke momenten, samenstelling van de 

groep, de interactie met opdrachtgevers en de scope van een Klankbordgroep (spoor, N65).  

4. Bemensing van de Klankbordgroep 

De klankbordgroep geeft aan graag nieuw leden te willen zoeken. Er zijn op dit moment 4 

plaatsen vrij. (3 voor Vught Noord en 1 voor instellingen). De klankbordgroep doet dit op 

twee manieren: 

1. tijdens de informatiemarkt van 29 juni in Novalis (aparte hoek voor klankbordgroep 

leden). 

2. via een nieuwsbrief  / nieuwsflits. 

Aletta stemt de tekst voor deze nieuwsbrief af met Arjen Klomp af. Verder geven de 

Klankbordgroepleden aan ook mensen persoonlijk te zullen benaderen.  

5. Informatiemarkt van 29 juni  

Aletta Blok licht het programma van de informatiemarkt (16 – 21u) op 29 juni toe. Over PHS, 

Bestuurlijk Overleg, Eindsituatie, Planning en Bouwperiode krijgen bezoekers nadere 

informatie. Er is een apart paneel voor de Klankbordgroep.   

Verzoek is dat de Klankbordgroepleden zichtbaar aanwezig zijn, zodat bezoekers hen kunnen 

aanspreken. Peter van der Geer zal bij verzending van het verslag vragen wie er aanwezig 

kunnen zijn op de informatiemarkt. 

Ook geeft Aletta een toelichting op de communicatiemomenten voor het komende jaar. De 

Klankbordgroepleden vinden dit volledig en hebben hier geen aanvullingen op. 

6. Rondvraag 

Carmen Reuser informeert naar de beleving van het werkbezoek aan Delft. In aanvulling op 

het verslag worden enkele lessen voor Vught toegelicht. In de brainstormsessie van dit 

najaar zullen de communicatie- en participatielessen van Delft als input dienen.  

De volgende vergadering wordt voorzien begin oktober. Deze zal in het teken staan van een 

brainstorm over de missie van de Klankbordgroep na het OTB-besluit. Indien beschikbaar 

worden de uitkomsten van de milieuonderzoeken gepresenteerd. 

 


