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1. Opening  

 

De Klankbordgroep maakt kennis met Antoinette Snijder, omgevingsmanager en Peter 

Burger, die als technisch manager voor de gemeente Vught nauw  betrokken zijn bij alle 

werkzaamheden.  

Ook Thea van der Veen, die de eerste keer ontbrak, stelt zich kort voor.  

 

2. Rondje contactpersonen 

De contactpersonen van Vught Zuid, - Midden en – Noord signaleren nog weinig vragen van 

bewoners op de aangemaakte mailadressen. Richard Hillebrand wijst op het belang van een 

heldere procedure, die vooralsnog eruit bestaat dat de contactpersonen voor 

beantwoording mensen verwijzen naar ProRail en gemeente. Verzoek aan ProRail en de 

gemeente is om deze mailadressen blijvend onder de aandacht van de bewoners te brengen 

via diverse kanalen (Klaverblad, website ProRail en straks de speciale Projectwebsite). 

Theo Smit doet kort verslag van de thema-wandeling (eigen initiatief) rond het verdiept 

spoor. 

De Klankbordgroep benadrukt nogmaals het belang van adequate communicatie. Rinus 

Rubrechs noemt in dit verband dat, ondanks dat er al heel veel en heel lang al aandacht is 

voor de plannen, hij nog steeds mensen spreekt die er niet van op de hoogte zijn. Daarnaast 

benadrukt ook de reactie van bewoners op de wijziging van de plannen rondom Bestevaer - 

ondanks dat gemeente dit tijdig met bewoners heeft gecommuniceerd - het belang van 

adequate communicatie. 

 



3. Actiepunten vorige keer 

Vorige keer is afgesproken dat Vught Zuid, Midden en Noord elk twee vertegenwoordigers 

hebben, die het mailadres voor hun gebied beheren en als contactpersoon fungeren. De 

tweetallen zijn vanaf 24 juni: 

Vught Zuid:    Erik op den Camp, Sacha van Lieshout 

Vught Midden-West:   Bas Joosten, Mats Stam 

Vught Midden-Oost:   Wouter Vierhout, Thea van der Veen 

Vught Noord:    Marco Rensen, Erik Donkers 

Klankbordgroepleden hebben nog geen kandidaten op het netvlies gekregen als 

vertegenwoordigers namens de scholen en zorginstellingen. Wel kan Erik Donkers melden 

dat de Ondernemerskamer Vught in overleg met MKB Vught bezig om namens de bedrijven 

een vaste vertegenwoordiger in de Klankbordgroep te kiezen. Erik volgt dit op.  

De overige actiepunten zijn uitgevoerd.  

 

4. Verslag werkgroep BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) 

Het uitgebreide verslag van de werkgroep is eerder ter kennisgeving aan de 

Klankbordgroepleden toegezonden.   

Theo Smit doet beknopt verslag van de bijeenkomsten van het werkgroep, die verder 

bestaat uit Mathieu Mortier, Marco Rensen en Bas Joosten. Besproken zijn met name de 

bereikbaarheid i.v.m. de twee depots voor vrachtverkeer, de verkeersveiligheid in relatie tot 

de zware vrachtauto’s, de situatie bij de Postweg en het belang van tijdige voorlichting en 

communicatie met bewoners.  

Vragen over de exacte hoeveelheid bouwverkeer, de planning daarvan en alternatieve 

modaliteiten kunnen in deze fase nog niet beantwoord worden. Rinus Rubrech doet een 

appèl om bewoners in brede zin te consulteren over het BLVC-plan. ProRail zal de input van 

de Klankbordgroep meenemen in het BLVC-plan waarvan de kaders in de loop van augustus 

helder zijn.  

Het belang van een goed BLVC-plan wordt onderstreept. Het gaat om goed anticiperen op 

veranderingen in (verkeers)situaties en bij gesignaleerde problemen effectief follow-up te 

plegen.  

 

 

5. Verslag werkgroep EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) 

Ter kennisgeving heeft elk lid het uitgebreide verslag van de werkgroep tevoren via de mail 

ontvangen.   

Mats Stam brengt kort verslag uit namens zijn mede-werkgroepsleden Rinus Rubrech, Sacha 

van Lieshout en Wouter Vierhout. In drie sessies hebben zij besproken hoe aannemers uit te 



dagen door ze te scoren op omgevingshinder (bijv. korting bij hoge score). Hij stipt verder de 

optimalisaties in de fasering en het ontwerp en het omgevingsmanagement tijdens de 

uitvoering aan. Tevens adviseert de werkgroep in de aanbestedingsprocedure een casus 

voor te leggen aan de inschrijvers om te beoordelen in hoeverre een aannemer aansluit bij 

de Vughtse situatie. Arjen Klomp en Wouter Vierhout benadrukken dat aannemers rekening 

houden met de verschillen tussen Vught Noord, Midden en Zuid. Mathieu Mortier vraagt 

zich af in hoeverre de werkgroep ook mee mag kijken tijdens de aanbesteding. 

Op 7 juli bespreekt ProRail samen met de werkgroep het advies. 

 

 

6. Update Project Spoor en Vooruitblik Communicatie 

Erik Schwencke meldt dat de zitting van de Raad van State over het Project Spoor pas na de 

zomer plaatsheeft, waardoor een uitspraak niet eerder dan januari 2022 wordt verwacht. Op 

uitnodiging geeft Michel Schreinemachers, mede-ontwerper van het Beeldkwaliteitsplan 

voor het Project Spoor, een korte presentatie over het ontwerp van het Relaishuis (= 

‘meterkast’ van het station) en het Onderstation (= transformatorhuis). Vragen van de 

Klankbordgroepleden betreffen de wijze van participatie van omwonenden hierin, het 

belang van een ontwerp vanuit het perspectief van de omgeving en de mate waarin dit 

ontwerp iets zegt over het ontwerp van het hele gebied.  

Anna geeft een korte toelichting op de communicatie in de komende periode. Dit zal in de 

zomer wat beperkter zijn. 

Daarnaast hecht zij eraan dat Klankbordgroepleden die interviewverzoeken krijgen hiervan 

ProRail op de hoogte te stellen, zodat de leden van de laatste stand van zaken op het 

betreffende onderwerp op de hoogte zijn.    

 

 

7. Klankbordgroep en Samen Voor Vught 

Mathieu Mortier vraagt aandacht voor de verhouding tussen de Klankbordgroep en Samen 

Voor Vught. In het gesprek dat hierop volgt komt aan de orde dat de Klankbordgroep vooral 

fungeert als direct aanspreekpunt voor de bewoners in Zuid, Midden en Noord richting 

ProRail, terwijl SVV zich met name richt op contacten met de bestuurders.  

Bij de selectie van de vernieuwde Klankbordgroep is het criterium voor lidmaatschap 

geweest dat elk lid in de eerste plaats namens een groep bewoners zitting heeft in de 

Klankbordgroep. Dat diverse leden naast hun Klankbordgroeplidmaatschap nog een andere 

pet op hebben is onontkoombaar. Zoals de Klankbordgroep wel meer kwaliteiten in zich 

heeft, zouden die aldus de voorzitter elkaar juist moeten versterken. De consensus is dat de 

Klankbordgroep – net als in het verleden – geen kruiwagen is voor Samen Voor Vught of 

welk deelbelang dan ook. Afgesproken is  - met dank aan Mathieu - om samen scherp te 

blijven op de rolinvulling van de Klankbordgroep.  

  



 

Volgende vergadering 

28 september om 19.15 uur.   

Daaropvolgende vergadering is op 14 december.  

 

8. Actiepunten 

 

a. Alle Klankbordgroepleden gaan in hun netwerk na of er kandidaten zijn die namens 

scholen, verenigingen of de zorg in de Klankbordgroep zitting willen nemen.  

b. Eric Schwencke bespreekt met de werkgroepen BLVC (ntb) en EMVI (7 juli) hun 

adviezen. 

c.  Anna Kooij zorgt voor blijvende aandacht aan de Klankbordgroep via diverse 

kanalen.   

d. Erik Donkers houdt contact met de Ondernemerskamer Vught/MKB over hun 

vertegenwoordiger.  

 


