NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2006
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1. Nieuw bestuur
Het verheugt ons te kunnen meedelen dat de samenstelling van ons bestuur rond is. Bij de
samenstelling ervan is gelet op een zekere spreiding door de wijk. Het passeren van de
oprichtingsakte zal rond 12 september plaatsvinden.
Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:
Frans van Mook
Voorzitter
Wim van der Gun
Waarnemend Voorzitter
Marian van Erp
Secretaris
Robin Böck-Pereboom
Penningmeester
Ab Korsten
Bestuurslid verantwoordelijk voor communicatie
Joost Hertzberger
Bestuurslid
Marie-Thérèse van Heijningen Bestuurslid
Jos van der Meijden
Bestuurslid

2. Inspraakbijeenkomst in Restaurant de Vughtse Heide op 29 augustus: komt allen!
Op 29 augustus a.s. vanaf organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst en hoorzitting
om over de voorgenomen plannen en besluiten met betrekking tot de nieuwbouw, de randweg
en de gevolgen ervan met de burgers van gedachten te wisselen.
We roepen hierbij nadrukkelijk onze leden en donateurs op om bij deze bijeenkomst aanwezig
te zijn. Het is wellicht ook een gelegenheid om kennis te maken met de bestuursleden van
Platform Vught Structureel. Het bestuur heeft de betreffende stukken opgevraagd en is bezig
met de bestudering ervan. Tijdens de avond zullen we uiteraard onze standpunten naar voren
brengen.
Locatie: Restaurant de Vughtse Heide
Aanvang: 19.30 uur
Wij hopen op een grote opkomst!

3. Contact met de politieke partijen
Het bestuur is begonnen met gesprekken met de vertegenwoordigers van de Vughtse
politieke partijen, zodat wederzijdse standpunten duidelijk worden en gericht op overleg en
samenwerking gestuurd kan worden. Via onze mailing en onze website
(www.vughtstructureel.nl) houden we u op de hoogte van deze gesprekken. Het gesprek met
het CDA heeft inmiddels plaatsgevonden en een verslag ervan zal binnenkort op de onze
website staan en via de nieuwsbrief verspreid worden.

3. Mogelijk Tweede Burgerinitiatief
Naar aanleiding van het artikel ‘Gros spoorwegovergangen weg’ in het Brabants Dagblad van
18 juli j.l. waarin ProRail hun intern rapport t.a.v. de huidige spoorwegovergangen
presenteert, zijn wij van mening dat er een geheel nieuwe situatie is ontstaan met betrekking
tot de verkeersafhandeling in geheel Vught.
ProRail heeft namelijk een studie laten plaatsvinden die als doel heeft de problemen met
betrekking tot het sterk toenemende treinverkeer het hoofd te bieden. De conclusie van deze
studie luidt dat het verstandig is om het merendeel van de spoorwegovergangen in Vught af te
sluiten of ongelijkvloers te maken. Voor Vught houdt dit in dat er van de dertien overgangen
er vier geheel gesloten worden. Van de overige overgangen worden er vier uitsluitend voor
fietsverkeer bestemd. De overgang aan de Aert Heymlaan wordt gehandhaafd en de vier
resterende overgangen worden ongelijkvloers voor fiets en autoverkeer. De Vughtse politieke
partijen waren niet op de hoogte van deze plannen en hebben deze net als wij vanuit de pers
vernomen. Toch zijn gemeenteambtenaren al minstens anderhalf jaar betrokken bij
gesprekken met ProRail.
De geplande fietstunnel aan de Bréautélaan wordt in deze plannen ongelijkvloers voor fietsen autoverkeer. Volgens een woordvoerder van ProRail zijn deze plannen noodzakelijk omdat
in de komende jaren het treinverkeer zodanig zal toenemen dat sommige overwegen
gedurende eén uur 45 minuten gesloten zouden kunnen zijn!
Het behoef geen betoog dat deze plannen zeer ingrijpende gevolgen zullen hebben voor de
verkeersituatie in Vught. Wij zijn van mening dat het onacceptabel is om deze plannen niet te
koppelen aan de noodzakelijke aanpak van de N65. Een aanpak die echt structureel is.
Gebeurt dit niet, dan zou de tweedeling door spoor en N65 die Vught kenmerkt wel eens
geheel onbeheersbaar kunnen worden. De gemeente zegt de N65 hoog in het vaandel te
hebben staan. Wij begrijpen niet dat men dan een slecht onderbouwd plan dat meer dan 15
jaar oud is, wil gaan uitvoeren.
Op basis van het hier bovenstaande overwegen we opnieuw een burgerinitiatief te
organiseren. Momenteel zijn wij bezig om m.b.v. juridisch advies te komen tot een zorgvuldig
en binnen de randvoorwaarden opgesteld burgerinitiatief. We houden u op de hoogte.
4. Documentaire over de N65
Op 30 september organiseert het MKB Vught een informatiemiddag over de N65 en het
nieuwe centrumplan, bedoeld voor het college van Gedeputeerde Staten, het college van
B&W, afgevaardigden van alle politieke partijen in Vught, leden van het MKB en zakelijke
relaties van ABN-AMRO Vught. Ons platform is gevraagd om daar presentatie te verzorgen.
Wij willen dit o.a. doen door middel van een videofilm over de problematiek met betrekking
tot de N65. Om dit te doen slagen zijn we op zoek naar:
• Iemand die beschikt over een videocamera van goede kwaliteit (liefst 3 ccd’s) die
bereid is te filmen en te monteren.
• Verder zijn we op zoek naar beeldmateriaal (foto’s of film) waarop de verkeersituatie
in Vught in vroeger tijden te zien is.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich zo spoedig mogelijk met ons in verbinding
stelt.
Namens het bestuur,
Wim van der Gun
Robin Böck

