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1. Vernieuwde Klankbordgroep – samenstelling en communicatie 

 

Erik Donkers doet kort verslag vanuit de werkgroep die 10 nieuwe leden voor de 

Klankbordgroep heeft geworven. Inwoners uit Vught Noord, Midden en Zuid zijn nu breed 

vertegenwoordigd, onder wie ook een sportbestuurder en ondernemer.  

 

Erik roept de Klankbordgroepleden op om in het eigen netwerk kandidaten te polsen voor 

een vertegenwoordiging vanuit de met name de scholen (bijv. oudercommissies) en de zorg. 

Vanuit de leden kwamen als additionele suggesties ter waarborging van hun belangen:  

- Zorg actief dat alle doelgroepen de verslagen van de Klankbordgroep ontvangen 

- Nodig wanneer dat wenselijk is specifiek een belangenvertegenwoordiger uit voor 

een Klankbordgroepvergadering 

- Meld de behoefte aan specifieke vertegenwoordigers in het Klaverblad. 

Besloten is dat per gebied (Vught-Midden, -Noord en -Zuid) een tweetal 

Klankbordgroepleden als contactpersoon voor inwoners fungeert, overeenkomstig beide 

kanten van het spoor. Hun namen, contactgegevens en een specifiek emailadres per gebied 

komen in een nieuwsbericht in het Klaverblad. Anna Kooij en Erik Donkers zullen dit 

coördineren.  

Als contactpersoon hebben zich ter vergadering al aangemeld: Wouter Vierhout (Midden), 

Marco Rensen (Noord) en Erik Op den Camp (Zuid). 

De voorzitter zorgt dat iedereen de nieuwe ledenlijst van de Klankbordgroep krijgt. 

  



 

2. Update Project Spoor en Vooruitblik Communicatie 

Erik Schwencke geeft een overzicht van de huidige werkzaamheden en planning rond de 

ombouw van het spoor (zie presentatie). Vanuit de Klankbordgroepen komen diverse 

vragen. N.a.v. een vraag over de onzekerheden in de planning: het is nog niet helder in 

hoeverre een vertraging in de aanleg van de N65 impact heeft op de ombouw van het spoor. 

Wel is duidelijk dat gelijktijdigheid van beide projecten impact zal hebben op de 

verkeershinder. Een andere vraag betreft de aard van de contracten (C1 en C2) met de 

aannemers: gezien de verschillen zal de Klankbordgroep worden gevraagd beiden apart te 

bekijken. Op een vraag over wie er met de bewoners communiceert, ProRail of de 

aannemer, is het antwoord: ProRail draagt zorg voor de communicatie over het project en is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie. De aannemer verzorgt de 

communicatie over de werkzaamheden en de directe hinder die plaatsvindt.   

 

Anna Kooij licht toe over welke onderwerpen tot de zomer met inwoners wordt 

gecommuniceerd (zie presentatie).  

 

3. Werkgroepen BLVC en EMVI 

ProRail vraagt de Klankbordgroep om advies op de onderwerpen BLVC en EMVI.  

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. ProRail heeft in 

overleg met de gemeente een aantal kaders afgesproken, die de hinder door aannemers 

tijdens de ombouw zoveel mogelijk moeten beperken. ProRail wil deze kaders bij de 

Klankbordgroep toetsen en bespreken op volledigheid en juistheid.  

EMVI ofwel Economisch Meest Voordelige Inschrijving gaat over kwaliteitscriteria voor de 

gunning van het werk aan aannemers. ProRail overweegt EMVI criteria te stellen aan het 

minimaliseren van omgevingshinder tijdens de bouw. ProRail wil dit met de klankbordgroep 

verkennen en bespreken welke criteria bruikbaar zijn.  

Voor BLVC geven zich op: Theo Smit, Mathieu Mortier, Marco Rensen en Bas Joosten. Voor 

EMVI geven zich op: Mats Stam, Rinus Rubrech, Sacha Litjens en Wouter Vierhout. 

Elke werkgroep komt twee keer digitaal bijeen (BLVC start op 19 mei, EMVI op 20 mei). 

Beide werkgroepen presenteren hun advies aan de Klankbordgroep op 24 juni.  

Naschrift: het advies van de werkgroep wordt voorafgaand aan deze vergadering aan de 

leden toegestuurd. 

 

  



 

4. Rondvraag 

Erik Donkers vraagt naar de actiepunten rond aanvulling van de Klankbordgroep (zie boven). 

Erik Op den Camp vraagt naar de verhouding tussen Samen Voor Vught en de 

Klankbordgroep Spoor Vught. Rinus Rubrech antwoordt dat SVV zich breder inzet, terwijl de 

Klankbordgroep meer specifiek gericht is. Waar nodig versterken ze elkaar.  

Wouter Vierhout benadrukt dat de emailadressen voor Vught Midden, -Noord en -Zuid 

consistent met elkaar moeten zijn.   

 

Volgende vergadering 

Donderdag 24 juni om 19.15 uur.  

 

5. Actiepunten 

 

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

namens bedrijven, verenigingen, scholen of de zorg in de Klankbordgroep zitting 

willen nemen.  

b. De voorzitter zorgt dat iedereen een ledenlijst van de Klankbordgroep ontvangt.  

c. Anna Kooij en Erik Donkers coördineren de berichtgeving over de vernieuwde 

Klankbordgroep, de behoefte aan bepaalde vertegenwoordigers en emailadressering 

voor de contactpersonen van Vught Midden, -Noord en -Zuid. 

d. De werkgroep BLVC (Theo Smit, Mathieu Mortier, Marco Rensen en Bas Joosten) en 

de werkgroep EMVI (Mats Stam, Rinus Rubrech, Sacha Litjens en Wouter Vierhout) 

komen tweemaal bijeen en presenteren hun advies op 24 juni, dat voor de 

vergadering aan de leden wordt toegestuurd.  

 

 


