
Klankbordgroep Vught 11 oktober - Afspraken, adviezen en acties 

Aanwezig:  Tabitha Versteeg, Rob Meijs, Wim de Ruiter, René Nouwens, Henk van 

Laarhoven, Leo Ketelaars, Rob Borgsteijn, Ig Caminada, Carmen 

Reuser, Rinus Rubrech, Bert Stohr, Xavier Waelkens,  Erica Taks.  

Verhinderd:    Arjen Klomp (met kennisgeving), Michiel Visser 

ProRail:    Ton Bierbooms, Hagar Scholte, Monique Vermeulen  

Gemeente Vught:  Karin Tuinman  

Voorzitter:    Peter van der Geer  

Datum:   17 oktober 2016  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afspraken: 

1. De vergaderfrequentie wordt aangepast aan de planning van ProRail. ProRail zelf geeft 

daarbij de belangrijke aanhaakmomenten aan. Daardoor kan de KBG proactief sturen op 

thema’s (zie 2). 

2. KBG-vergaderingen gaan voortaan over tevoren aangekondigde thema’s voor meer focus 

en diepgang. Per thema bereidt een subgroep van de KBG in samenspraak met de 

voorzitter het thema voor.  Naar gelang het thema levert ProRail tevoren de benodigde 

informatie, kan de KBG een vakexpert van bijv. ProRail uitnodigen en houden we de 

samenhang met N65 in het oog.  

3. Bij behandeling van de thema’s is aandacht voor communicatie met de bestuurders en 

de inwoners van Vught.  

4. Op de komende vergadering komen de volgende thema’s op de agenda:  

- Straatgesprekken: stavaza, evaluatie en advies.  Bert Stohr 

- Werkgroepen: evaluatie en advies. Rinus Rubrech en Henk Laarhoven 

- Bestuurlijke dilemma’s: inventariseren. Ig Caminada en Johan Smeulders 

- Tijdelijke situatie (lange termijn): rol van KBG bepalen. Plaatsvervanger Leo Ketelaars.  

Adviezen: 

M.i.v. komende vergadering zullen hier de adviezen van de KBG worden samengevat. 

Acties: 

 Gemeente Vught checkt wie bestuurlijk gezag heeft over N65.  

 Gemeente Vught zal de nieuwe programmamanager Rijksinfra Vught (start midden 

november) vragen om een keer aan te schuiven bij de KBG. 

 ProRail benadert, door Erika Taks gesuggereerde, vervangers voor Theo Vorstenbosch 

die met pensioen is gegaan. 

 Intensiteit huidig goederenvervoer door Vught komt in een komende nieuwsbrief. 

Volgende vergadering: 17 november 2016. 


