
Notulen van ALV 21 maart 2022

Agenda:
1. Opening en vaststellen quorum
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen ALV 9-2-2021 (bijgaand, verstuurd 15-2-2021, er zijn geen

opmerkingen ontvangen, dus ook geen aanpassingen)
4. Jaarverslag activiteiten (N65, Wonen, Participatie, Verkeersveiligheid, Financiën

gemeente)
5. Jaarverslag Financieel en leden 2021
6. Begroting 2022 en contributie
7. Communicatie (website en nieuwsbrief)
8. Ondersteuning inwoners
9. Lopende zaken

a. Verkeersveiligheid
b. Reconstructie N65 / zitting Raad van State 19 april 2022
c. Jagersboschlaan
d. Wonen in de gemeente Vught / Ruimtelijke ordening / Woon visie / Detailhandel

visie / Mobiliteit visie
e. Participatie
f. Gemeentelijke Financiën en Rekenkamer

10. Wvttk
a. Hitte-stress Marktveld

11. Sluiting
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1. Opening en vaststellen quorum
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat er 13 leden aanwezig zijn. De
deelnemers zijn:

- Jacqueline Vernooij
- Guus Breijder
- Cor van Hillo
- Lianne Melief
- Hans Paymans
- Jan-Willem van Eijndhoven
- Jan Aantjes
- Rob Borgsteijn
- Sjoerd Zeijlemaker
- Nelly Theunissen (secretaris)
- Frank de Koning (bestuurslid)
- Frans Bos (penningmeester)
- Philip Helmer (voorzitter)

Er zijn geen agendapunten waarvoor een gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is,
zodat de vergadering rechtsgeldig kan plaatsvinden en besluiten op basis van de
meerderheid van de aanwezigen kunnen worden genomen.

2. Vaststellen agenda
In aanloop van de vergadering is er 1 aanvullend agendapunt aangemeld dat onder
10.Wvttk zal worden behandeld. De vergadering gaat unaniem akkoord met de
voorgestelde en aangevulde agenda.

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 9 februari 2021
De notulen zijn alle leden toegestuurd en er zijn geen opmerkingen binnengekomen. De
vergadering stelt deze notulen vast.

4. Jaarverslag activiteiten
In 2021 bestond de hoofdmoot van de werkzaamheden aan het dossier N65. Dit dossier
mankeert alle drie de onderwerpen waaraan VughtParticipeert aandacht wil schenken:
transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Dit doet VughtParticipeert in goede
samenwerking met Stichting Comité N65 uit Vught (Helvoirt) en verschillende appellanten
die beroep hebben aangetekend tegen het bestemmingsplan ‘Reconstructie N65’.

Daarnaast heeft VughtParticipeert inwoners ondersteund bij onderwerpen zoals Wonen,
Participatie, Verkeersveiligheid en Financiën gemeente. Nadere toelichting bij volgende
agendapunten.

Het bestuur wordt ondersteund door een team van vrijwilligers voor specifieke
onderwerpen. Daarnaast is er een groot netwerk van personen en organisaties met wie
regelmatig informatie wordt gedeeld en wordt samengewerkt.

De vergadering accepteert dit jaarverslag.
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5. Jaarverslag Financieel en leden 2021
De voorzitter, aangevuld door de penningmeester, licht bijgaande financieel jaarverslag
2021 toe. Opgemerkt werd dat de projectkosten ‘Algemeen’ en ‘N65’ betrekking hebben op
de N65.

Guus Breijder biedt zich aan als 1-mans kascommissie. De vergadering stemt hiermee in.
Vanaf nu worden de cijfers gecontroleerd voorafgaand aan de ALV.

De vergadering accepteert dit financieel jaarverslag.
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6. Begroting 2022 en contributie
De voorzitter, aangevuld door de penningmeester, licht onderstaande begroting 2022 toe.
De vergadering accepteert deze financiële begroting, evenals de ongewijzigde contributie
van 10 Euro per lid voor 2022.
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VughtParticipeert heeft zeer lage vaste kosten en het bestuur stelt voor de jaarcontributie
ook voor 2023 te handhaven op €10,=. Hiermee bieden wij een blijvend lage instap naar
lidmaatschap. Kosten voor externe juridische of technische ondersteuning worden per
onderwerp betaald uit aanvullende donaties van direct betrokken inwoners.

Desalniettemin verzoekt het bestuur alle leden zo mogelijk een aanvullende donatie te doen
voor het versterken van onze reserves en daarmee het vergroten van onze slagkracht om
snel op te kunnen treden.

De vergadering accepteert dit budget en voorstel contributie.

7. Communicatie
Communicatie is een essentieel onderdeel van participatie, niet alleen voor de
noodzakelijke transparantie, maar ook als stok achter de deur voor de bestuurders. Hierbij
maken wij gebruik van directe contacten, onze web-site en nieuwsbrief.

In 2021 schreven wij 15 nieuwsbrieven:

12/19/2021 - Politieke partijen verschuilen zich bij de N65 achter RvS
12/12/2021 - Zeg JA tegen een MER onderzoek
09/08/2021 - Reconstructie N65, van uitstel naar afstel
08/19/2021 - Verkeersveiligheidsonderzoek legt ernstige ontwerpfouten N65 bloot
05/08/2021 - Participatie is nog even wennen voor het nieuwe gemeentebestuur
04/19/2021 - Stikstofberekening N65 toont grote overschrijding maar Provinciale Staten dendert door
03/29/2021 - Participatie herstart na kennismaking met nieuw gemeentebestuur en 1e meet-up voor
leden
03/21/2021 - N65 Raad van State graaft dieper dan gemeente lief is
03/05/2021 - Manipulatie van tunnelcalculatie N65 door de gemeente nu aangetoond
02/28/2021 - Petitie voor de N65 tunnel en veiligheidsonderzoek ovondes
02/21/2021 - Gemeente weigert verdere dialoog over een tunnelvariant voor de N65
02/15/2021 - Algemene Ledenvergadering en bestuursmutaties
02/06/2021 - Veel publiciteit en zorgen over de plannen voor N65
01/25/2021 - Provincie en Rijkswaterstaat tevreden, Vught staat met vrijwel lege handen,
VughtParticipeert gaat door
01/03/2021 - Een tunnel voor Vught is haalbaar, de nieuwe coalitie moet deze kans grijpen

Onze nieuwsbrief wordt door steeds meer inwoners en geïnteresseerden gelezen, mede
omdat de nieuwsbrief vaak wordt doorgestuurd.

8. Ondersteuning inwoners
Ook langs het informele kanaal bereiken ons diverse verzoeken om ondersteuning. Onze
ondersteuning bestaat vaak uit het adviseren over het volgen van de juiste formele route en
het wijzen op de rechten van de inwoner. Deze ondersteuning blijft vertrouwelijk en hierover
wordt niet gepubliceerd.

Daar waar onze basisprincipes (transparantie, participatie en zuivere besluitvorming)
geweld wordt aangedaan, treden wij actief en zichtbaar als VughtParticipeert op.

9. Lopende zaken
De voorzitter licht de volgende punten toe:

http://eepurl.com/hQn2Zn
http://eepurl.com/hPPKn5
http://eepurl.com/hHOpB9
http://eepurl.com/hGjFcD
http://eepurl.com/hx1NEv
http://eepurl.com/hwdiTj
http://eepurl.com/huob_j
http://eepurl.com/huob_j
http://eepurl.com/htIzs1
http://eepurl.com/hsfjST
http://eepurl.com/hrJxxr
http://eepurl.com/hp0rsD
http://eepurl.com/hqBTRb
http://eepurl.com/hpIDeP
http://eepurl.com/hoJTCb
http://eepurl.com/hoJTCb
http://eepurl.com/hm7BwP
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a. Verkeersveiligheid: In samenwerking met René Schellekens (inwoner) en Ruud
Hornman (verkeersdeskundige) is een uitvoerig onderzoek met rapportage uitgevoerd
naar de verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet en de te verwachten
problemen tijdens en na het uitvoeren van de reconstructie N65 en Programma
Hoogfrequent Spoor. Dit rapport is aangeboden aan de RvS. In het kader van de door
het nieuwe gemeentebestuur toegezegde participatie, vindt regelmatig overleg plaats
met het gemeentebestuur, o.a. in de persoon van wethouder Mark du Maine.

b. Reconstructie N65 / zitting Raad van State: 19, 20 en 21 April zijn de zittingsdagen van
de Raad van State m.b.t. N65. Diverse appellanten (beroepspartijen) zullen daar hun
zegje kunnen doen. VughtParticipeert heeft een aantal appellanten bijeen gebracht voor
het bundelen van de krachten, afstemmen van de bewijsvoering en gezamenlijk
optreden tijdens de zitting.

c. Jagersboschlaan: Deze zaak is onderdeel van de behandeling van de Reconstructie
N65 door de RvS.

d. Wonen in de gemeente Vught / Ruimtelijke ordening / Woon visie / Detailhandel visie /
Mobiliteit visie: Diverse ontwikkelingen in de gemeente Vught worden nauwlettend
gevolgd, waarbij onze basisprincipes worden bewaakt. Ook hier vindt afstemming plaats
met het gemeentebestuur in de persoon van wethouder Fons Potters.

e. Participatie: verschillende projecten hebben een voorzichtige en soms onwennige start
gemaakt met participatie. Projecten uit het verleden voldoen niet aan de huidige
voorstellingen van participatie, wat soms tot moeizame discussie leidt. Vooral het gemis
aan toegankelijke documentatie over voorstellen, ontwerpen en besluiten leidt tot
frustratie bij bewoners die verrast worden en bij gemeente die meent verschillende
stappen al te hebben gezet. Hier zal VughtParticipeert versterkt aandringen op een
transparant en toegankelijk register van projecten en documentatie. Hierbij moet
onderscheid worden gemaakt tussen ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid van de
gemeente. VughtParticipeert heeft het gemeentebestuur verzocht hiervoor een voorstel
te doen.

f. Gemeentelijke Financiën en Rekenkamer: enkele meevallers hebben de acute
financiële nood verlicht, de schuldenpositie van de gemeente blijft echter een punt van
zorg. De reeds in 2020 toegezegde rekenkamer is nog steeds niet geïnstalleerd en
wacht op dit moment op de formatie van de nieuwe gemeentebesturen bij enkele
buurgemeenten na de verkiezingen, zodat een regionale rekenkamer kan worden
ingericht. Wij blijven dit actief volgen.

g. GGD Gezondheidsonderzoek in overweging.
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vught-scoort-niet-best-in-gezondheidsonderzoek-her
rie-van-treinen-en-autos-verstoort-de-nachtrust~afb42957/. De voorzitter licht hierbij toe
dat dit onderwerp alleen serieus kan worden opgenomen in de werklast van de
vereniging als er ‘handjes’ bij komen en doet een oproep aan de leden zich hiervoor te
melden.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vught-scoort-niet-best-in-gezondheidsonderzoek-herrie-van-treinen-en-autos-verstoort-de-nachtrust~afb42957/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vught-scoort-niet-best-in-gezondheidsonderzoek-herrie-van-treinen-en-autos-verstoort-de-nachtrust~afb42957/
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10. Wvttk
Hitte-stress Marktveld: Jan-Willem van Eijndhoven licht toe dat in het centrum, o.a.
Marktveld, tijdens warme perioden hittestress kan ontstaan, waarbij de temperatuur ter
plaatse tot 4 graden hoger is dan daarbuiten. Dit kan worden beperkt door het kiezen van
de juiste afdekking, in het bijzonder voor de parkeerplaatsen. Hij is hierover in gesprek met
de gemeente en biedt aan ook op andere locaties te helpen hittestress te beperken.
VughtParticipeert biedt aan Jan-Willem aan te helpen, mocht hij onvoldoende gehoor vinden
voor zijn suggesties.

11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.


