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Beste lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van D66 Vught.  

Bij een transparante partij als D66 past een verantwoording in de vorm van een terugblik. We 

beschrijven voor de vijfde keer wat wij in een jaar hebben gedaan. Na een woord van 

fractievoorzitter Birgit Cordes, wethouder Fons Potters en bestuursvoorzitter Joris Vrensen volgt 

chronologisch, geordend per maand, een overzicht van de highlights uit 2015.  

Wij wensen iedereen een fantastisch, gezond, positief en sociaal-liberaal 2016.  

 

Fractie & bestuur 
D66 Vught 
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D66 Vught altijd actief en zichtbaar bezig  

met politiek en samenhangende activiteiten 

Dat Vught geen eiland is, dat roepen we al een paar jaar. D66 Vught werkt dan ook op vele terreinen 

samen. Niet alleen met omliggende gemeenten, provincie en andere regio’s maar ook de contacten 

in Den Haag met zowel Eerste Kamer, Tweede Kamer en partij zijn goed. En niet te vergeten, er ligt 

een rechtstreekse lijn met Brussel. Dat zelfs het lijntje met het Waterschap kort is, komt op het conto 

van Dianne Schellekens en haar succesvolle verkiezingsuitslag. En al die verbindingen hebben ons 

afgelopen jaar geen windeieren gelegd. Zo konden wij met trots en met pijn in ons hart de 

wethouder in Eindhoven leveren, is Vught succesvol gebleken in gedegen verdiepte ligging van N65 

en PHS en sprak D66 nieuwe vertegenwoordigingen aan tijdens ontbijtsessies in het raadhuis.  

Kritisch op samenwerkingsvormen 

Alert zijn op samenwerkingsmolochs. Dat nam Henk Klösters afgelopen jaar voor zijn rekening. In zijn 

columns nam hij ons mee naar zijn bezoeken aan de vergaderingen ODBN, GGD en Veiligheidsregio. 

Samenwerking is uitstekend maar alleen wanneer er meer efficiency, kwaliteit en continuïteit te 

verwachten valt, dus niet om het samenwerken zelf. De resultaten uit het verleden hebben ons 

scherper gemaakt. Met teleurstellingen als de faillissementen van cultuuraanbieder MIK, gehaaide 

zorgaanbieder Pantein of ‘n onwelwillende bibliotheek, kijkt D66 scherper dan ooit naar toekomstige 

ontwikkelingen. Want alleen groter en meer is niet het antwoord op de uitdagingen die er liggen en 

op ons afkomen. Maar wel betere, slimmere en oplossingen met kwaliteit en eigenheid. Dat vraagt 

om zorgvuldigheid en dat is de lijn, kritisch en realistisch, die D66 blijft volgen. 

Helvoirt bij Vught 

Een onderwerp bij de kop pakkend: samengaan met Helvoirt. Laat nogmaals en volstrekt duidelijk 

zijn dat het niet om annexatie gaat. ’t Gaat ons niet om de grote getallen, Helvoirt telt 4500 

inwoners, maar om de eigenheid. Helvoirt is een buurgemeente die lijkt op Cromvoirt en Vught. ‘We 

liggen elkaar na’, zeggen inwoners uit Helvoirt en de oriëntatie op Vught is een feit. Dus neemt D66 

Vught haar verantwoordelijkheid om het gesprek aan te gaan over eigenheid en kwaliteit. Vught is 

geen eiland!  

Zijn we dan al klaar? Neen! Politiek actief willen zijn en relaties onderhouden is een continu proces. 

Ook in bestaande rollen en met nieuwe spelers dus aan de bak voor de nieuwe fractievoorzitter, het 

nieuwe raadslid en de nieuwe wethouder. En dat gaat lukken want inhoudelijk begint 2016 

interessant met nieuw subsidiebeleid, cultuureducatie en een andere bibliotheek. Het Vughtse Hart 

moet nog wat aansterken door een goed gevulde Petrus, ’n eigentijdse kijk op detailhandel en een 

verbeterd Marktveld. En misschien komt de wens van D66 nog uit dat de markt naar het centrum 

verplaatst wordt om minder verkeers- en parkeerchaos op het Moleneindplein te hebben.  

Laatste stappen in onderwijshuisvesting  

De nieuwe school in Cromvoirt is in volle gang en de ontwikkeling van school Vught Zuid lijkt eindelijk 

een feit. Al begin 2012, vier jaar geleden, bezocht ondergetekende met de directeuren van zowel De 

Baarzen als De Wieken een onderwijshuisvestingssymposium. Toen al waren beide directeuren 

geïnspireerd maar hun bestuur nog niet geëquipeerd tot actie over te gaan. Nu gelukkig wel. De stap 



van een nieuwe school op Elzenburg maakt ook herontwikkeling mogelijk van de locatie van de oude 

scholen Lidwinastraat, Willibrordusstraat. We stellen een nieuwe woonvisie vast en over afval, het 

groenbeleid en over sportpark Bergenshuizen spreekt de raad zich in 2016 ook uit. De geplande 

verdieping van het spoor en de N65 vragen veel van Vughtse inwoners. D66 zal er kien op zijn dat 

spoor en N65 omwonenden zo snel en goed mogelijk geïnformeerd worden en een keuze krijgen als 

het gaat om vervangende huisvesting, het zogenoemde maatschappelijk makelen en schakelen 

(MMS). Vught vraagt veel van hen en D66 wil er op toezien dat zij ‘gewoon’ mee blijven doen. 

Kortom, er staat weer een interessant jaar voor de boeg.  

Birgit Cordes 

Fractievoorzitter 

 

 

De rijdende trein 

2015 was het jaar waarin binnen D66 Vught nogal wat verschuivingen plaatsvonden. Na vijf jaar 

wethouderschap vertrok Wilbert Seuren naar de gemeente Eindhoven. Een ruim jaar na de voor D66 

Vught zeer succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen mocht ik het van hem overnemen en 

stapte ik in de rijdende trein van het tweede college van D66, Gemeentebelangen en VVD.  

Uitdaging is wellicht een wat afgezaagd woord, maar dat was (en is) mijn nieuwe rol wel. Voor rustig 

inwerken was geen tijd; de infra-trein was al een heel eind op stoom en de dag waarop een besluit 

genomen zou worden over de variant voor het spoor én het pakket maatregelen voor de N65 

stonden al geagendeerd. Het is goed dat de eerste hobbel genomen is door duidelijkheid te 

scheppen over de spoorvariant ondanks de zware wissel die het besluit trekt op veel spoorbewoners. 

Minstens zo bemoedigend zijn de betere oplossingen die in beeld zijn voor de N65: meer verdiept, 

meer aansluitingen, minder negatieve effecten op andere wegen in Vught. 

Onderwijshuisvesting op stoom 

Maar er stonden veel meer belangrijke onderwerpen in het coalitieakkoord, niet allemaal al in 

sneltreinvaart. Te denken valt aan de nieuwe school op Elzenburg, waar de huidige basisscholen De 

Wieken en De Baarzen onderdak gaan krijgen. Het proces zat in de Fyra, maar is in een paar maanden 

tijd van treintoestel gewisseld en rijdt nu in een TGV. We zitten nog steeds op schema om eind 2017 



die nieuwe school te openen. De bouw van een nieuwe school in Cromvoirt is al in volle gang. Eind 

volgend jaar heeft Vught alle onderwijshuisvesting dus dik in orde.  

En dat geldt ook voor het gymonderwijs. De Martinihal wordt uitgebreid zodat de basisscholen De 

Schalm en De Piramide een mooi nieuw onderkomen hebben. In de avond kunnen sportclubs die 

vorig jaar door Laco de deur zijn gewezen gebruik maken. Ook voor basisschool De Springplank komt 

de wens voor een eigen gymzaal in zicht. Niet meer lang lopen, maar direct achter de school. 

Seinen op groen 

De Nota Groen, waardevolle bomenlijst, nieuwe subsidiebeleid, nieuwe afvalbeleid, toekomst kunst- 

en cultuuronderwijs en de vervanging van de ontspoorde bibliotheek staan nog deze maand in het 

spoorboekje.  

En sommige zaken zijn al achter de rug. Hervatting inzamelen drankkartons bij plastic is al ingevoerd. 

En misschien wel het meest opmerkelijke: de begroting werd voor het eerst sinds mensenheugenis 

unaniem aangenomen. 

Vertraging opgelost 

Maar niet alleen doorbraken binnen ‘mijn’ portefeuille. Het was bestuurlijk gezien na wat vertraging 

in sommige dossiers een verrassende eindsprint in december. Wat te denken van DePetrus, die 

zonder extra geld verder kan. En in ook centrum-Oost (Marktveldpassage) is een doorbraak: 

nieuwbouw.  

Niet alles is af, integendeel, en gelukkig maar, anders was er niets meer te doen. Grootste uitdaging, 

daar is dat woord weer, wordt maatschappelijk makelen en schakelen, oftewel, hoe kunnen we als 

gemeente mensen langs het spoor tegemoetkomen. En de definitie van dat ‘tegemoetkomen’ zal zo 

snel mogelijk duidelijk moeten worden. De gemeente gaat zeker niet bovenwettelijk compenseren 

door zakken geld uit te delen. Wat we wél willen is dat spoorbewoners een keuze hebben. Blijven 

wonen langs het (nood)spoor of al dan niet tijdelijk naar een andere plek. Maatwerk dus. 

Veel in van de uitvoering van het ambitieuze bestuursakkoord van D66, Gemeentebelangen en VVD 

staat in de steigers. Geen tijd meer voor vertraging, de trein moet door. En dat sluit helemaal aan bij 

de leus van D66 bij de laatste verkiezingen: nu vooruit! 

Fons Potters 

Wethouder 

 

 



Een nieuw politiek jaar 

Het is inmiddels 2016 en is het turbulente jaar 2015 afgesloten. Niet alleen zag D66 Vught zich 

geplaatst voor moeilijke keuzes rond de N65 en PHS ook de in de fractie vonden door het vertrek van 

wethouder Wilbert Seuren verschuivingen plaats. Juist daar lag in de zomer van 2015 de kracht van 

D66 Vught, de fractie, onze leden en het bestuur. Eens te meer bleek het nuttig dat het bestuur en 

fractie de afgelopen jaren veel tijd en aandacht heeft besteed aan het herzien van een 

afdelingsreglement, de beschrijving van bestuurstaken, het rooster van aftreden, de 

afdrachtsregeling en tenslotte het fractiereglement. Ondersteund door deze goede regelingen bleek 

onze partij in staat om het vertrek van een wethouder én de interne opvulling daarvan adequaat op 

te lossen. 

Goed gevulde agenda 

Ook in het bestuur draaide het goed. Taken werden opgepakt en met een ALV, een zomerborrel, een 

thema-avond met de Hans van Mierlostichting en met verschillende ontbijtsessies hadden we 

afgelopen jaar een goed gevulde agenda. Hopelijk vinden we tijdens de komende ALV een goede 

opvolger voor onze penningmeester Mandy Verf. Mandy heeft te kennen gegeven zich binnen het 

bestuur te willen richten op andere taken. Daarnaast heeft het bestuur een verzoek gekregen om de 

ledenwerving op te pakken. 

Vol goede moed vooruit 

Als voorzitter kijk ik dan ook vol goede moed vooruit naar de rest van 2016. We zullen ons richten op 

de ondersteuning van de fractie zodat onze politieke boodschap voldoende naar buiten gebracht 

wordt. Via de nieuwsbrief blijven we leden informeren over deze activiteiten. Kijken we tenslotte nog 

naar de financiën dan staan we er goed voor. We hebben geïnvesteerd in promotiemateriaal en 

bouwen aan een potje voor de campagne van gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Ik wens mede namens de rest van het bestuur iedereen een goed jaar en als je tijd en energie over 

hebt dan is er bij ons altijd wel wat te doen. 

Joris Vrensen 

Voorzitter 

 

 

 



 Januari.  

Toekomst van de weekmarkt in  

Vught kan nog alle kanten op 

De indeling van het plein en de verkeersaanvoer en -afvoer moet anders. Een werkgroep moet 

binnen een half jaar een plan van aanpak op tafel leggen. Daarna volgt bespreking in de raad met het 

beschikbaar stellen van de financiële middelen. 

Er is al jaren een nijpend parkeertekort op de weekmarktdag (donderdag). Het plein is dan 

grotendeels afgesloten gedurende de gehele dag terwijl sprake is van een middagmarkt. Reguliere 

consumenten en ook marktbezoekers kunnen nauwelijks parkeren met als gevolg dat de 

winkelomzetten op donderdagen flink dalen omdat men elders zijn inkopen doet.  

D66 vindt een onderzoek verstandig en neigt al langere tijd naar een verplaatsing naar het Vughtse 

centrum op het moment dat de straten daar allemaal aangepakt zijn. Daar is ruimte genoeg en 

kunnen marktkooplui de hele dag hun waren verkopen in plaats van alleen in de middag. 

 

  

D66 verheugd over snelle en adequate  

oplossing na faillissement Pantein-Vivent 

Een week na de plotselinge bekendmaking van het faillissement van Pantein-Vivent, is het gelukt de 

huishoudelijke hulp van Pantein-Vivent elders onder te brengen. Vught gaat dat doen bij de 

aanbieders waar Vught al zaken mee doet: IVT en Vughterstede. Bovendien gaat Tzorg een deel van 

het klantenbestand overnemen. D66 vindt het een goede zaak dat Vught vorig jaar al bij het afsluiten 

van nieuwe contracten een aanbieder op de “achterbank” heeft gecontracteerd zodat kon inspringen 

nu een van de gecontracteerde partijen de afspraken niet kan nakomen. 

D66 was ‘not amused’ over de manier waarop stille bewindvoering is ingezet door de curator van 

Pantein-Vivent. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke hulp aan 

burgers om zo hun zelfstandigheid te ondersteunen. D66 vindt dat hier een route gekozen had 

kunnen worden door Pantein-Vivent, die meer van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

getuigt dan de betrokken gemeentes onder geheimhouding voor een door hen voorgekookte deal 

met ZuidZorg te laten tekenen. De wethouder gaf aan dat ze zich ‘belazerd’ voelde. Geen enkele 

gemeente in Noordoost-Brabant gaf aan in zee te willen met het voorgestelde bedrijf van de curator. 



D66 Vught is voorstander van zorg die dicht bij burgers georganiseerd wordt. We hopen dat burgers 

de handen ineenslaan en het initiatief nemen om zorg en huishoudelijk hulp te verbinden. Leg de 

regie zoveel als mogelijk neer bij de burger die zorg en hulp nodig heeft. 

 

Het bewogen jaar 2014 bijeengebracht  

in jaarverslag D66 Vught 

Klinkende resultaten op het gebied van spoorverdieping, een knallende verkiezingscampagne bij de 

gemeenteraadsverkiezingen met dito resultaat, de bibliotheek en DePetrus, Marktveldpassage bijna 

plat, de ramkoers van Laco dat hele andere plannen heeft met Ouwerkerk, Europese verkiezingen 

waarbij D66 voor het eerst de grootste partij werd in Vught, de voortvarende overheveling van 

zorgtaken naar de gemeente, serieus verzet tegen schaliegasboringen in deze regio, afvalscheiding 

loont meer dan ooit door nieuw tariefsysteem en de toekomst van de Isabellakazerne. 2014 was voor 

D66 op alle fronten een bewogen jaar. Op dat bewogen jaar werd teruggeblikt tijdens de algemene 

ledenvergadering. Daar werd het jaarverslag 2014 gepresenteerd, samengevat in 44 pagina’s.  

 

https://vught.d66.nl/2015/01/21/d66-verheugd-snelle-en-adequate-oplossing-na-faillissement-pantein-vivent/


 Februari. 

Winkels behouden mogelijkheid voor  

zeer ruime openstelling, ook op zondag 

De winkeltijden in Vught worden niet aangepast en blijven zoals D66 zich altijd jarenlang actief voor 

ingezet heeft: zeer ruim, ook op zon- en feestdagen. Een enquête onder winkeliers en winkelend 

publiek geeft geen aanleiding om de winkeltijden te beperken, zo heeft het gemeentebestuur 

besloten. Uit de enquête blijkt dat de behoefte aan zondag openstelling groot is, vooral voor de 

dagelijkse boodschappen.  

Winkeliers gaven aan dat de verruimde winkeltijden geen effecten hebben gehad op hun omzet en 

het personeelsbestand. Veel ondernemers hebben geen behoefte aan zondagsopenstelling en blijven 

dicht. Winkeliers mogen in Vught iedere dag van het jaar open tussen 6.00 en 22.00 uur. Bovendien 

zijn er geen verplichte tijden in waarop winkels open moeten zijn. Het aantal winkels dat wekelijks op 

zondag open is, groeit licht. Uit de enquête bleek ook dat de koopavond zijn langste tijd gehad heeft. 

De populariteit is erg laag. Winkeliers zien er weinig heil in. Ook om, in plaats van de koopavond, op 

zaterdag een uur langer open te blijven (tot 18.00 uur) is weinig animo. 

  

 

D66 stemt in met bijdrage van 16,7  

miljoen voor aanleg verdiept spoor Vught 

De fractie van D66 in Vught gaat akkoord met de gemeentelijke bijdrage van 16,7 miljoen euro voor 

de aanleg van een stuk verdiept spoor in Vught. Fractievoorzitter Fons Potters noemde het zelfs 

‘ondenkbaar’ dat D66 na al die jaren strijd voor een verdiept spoor niet met de financiering instemt. 

D66 zegt volmondig ja tegen de bijdrage in de financiering omdat het alternatief (de zogenoemde 

maaiveldvariant) alleen maar een aantal geluidsschermen en een tunnel bij de Wolfskamerweg 

behelst. Dat pakt dramatisch uit voor de leefbaarheid in Vught en oversteekbaarheid van het spoor.  

D66 toonde begrip voor de insprekers uit Vught-Noord en Zuid die geen verdiept spoor krijgen. Zuid 

en Noord hadden we óók een verdieping gegund. Een tunnel was nog mooier geweest, maar reëel 

was en is die wens vanwege de kosten niet. Alles overwegende wilde D66 niet stellen: ‘nee, we 



stemmen niet in, mits…’. D66 stemt in zegt ‘ja, tenzij…’, en dat ‘tenzij’ staat in een motie die D66 

mede indiende en unaniem steun kreeg. Het rijk heeft getekend, provincie heeft getekend, D66 wil 

dat Vught ook als laatste van de drie ook tekent. 

                                  

 

 

 

 

 Maart. 

Dianne Schellekens hoog op lijst Water  

Natuurlijk bij de waterschapsverkiezingen 

D66-raadslid Dianne Schellekens is de enige kandidaat uit Vught die op een verkiesbare plek voor de 

waterschapsverkiezingen. Ze komt uit voor de lijst van Water Natuurlijk (nu 6 zetels). Schellekens 

staat op de plaats 4 (van de 21) en maakt daarmee grote kans in het bestuur te komen, een soort 

gemeenteraad maar dan van het waterschap.  



De 52-jarige Vughtse is tevreden met haar vierde plaats op de lijst van Water Natuurlijk. “Als je 

opgroeit in een gemeente die het water in haar naam draagt, leer je al vroeg dat schoon, veilig en 

genoeg water belangrijk is.” 

 

 

Inspirerend bezoek Alexander Rinnooy Kan aan Vught 

Topfunctionaris en D66-kandidaat Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan bezocht zondag 1 maart 

Vught. In een goedbezochte sessie in het raadhuis van Vught gaf Rinnooy Kan onder meer zijn visie 

op de bestuurlijke drukte in Nederland. Maar het was geenszins eenrichtingverkeer. Verschillende 

aanwezigen gaven Rinnooy Kan juist onderwerpen en aandachtspunten mee voor nieuwe functie als 

senator. Uiteraard werd Rinnooy Kan even bijgepraat over de spoorperikelen in Vught. 

Na een korte lunch bij D’n Bol was Rinnooy Kan te gast bij het politiek café Slimmeprik. Een goed 

gevuld café zag hem een uur debatteren met Eerste Kamerlid Henk Beckers (VVD) en kandidaat-

senator Hans Martin Don (SP). 
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Campagne-aftrap in Utrecht 

Begin maart werd door alle D66-afdelingen de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten 

afgetrapt. Ook daar ontmoette de Vughtse delegatie Rinnooy Kan al. De Vughtse D66-kandidaat voor 

Brabant Joery van den Bogaard had een ontmoeting met D66-partijleider Alexander Pechtold. 

    

 

Steun uit Vught voor plan D66 Brabant:  

alle huizen in 2030 energieneutraal 

D66 Brabant wil dat in 2030 alle huizen in Brabant energieneutraal zijn. Provinciaal lijsttrekker Anne-

Marie Spierings uit Sint-Michielsgestel maakte de plannen daarvoor bekend bij de start van de 

campagne voor de Statenverkiezingen. D66 wil dat deze ambitie onderdeel wordt van het Brabants 

energieakkoord dat momenteel onder leiding van SER Brabant wordt gemaakt. De fractie van D66 

Vught is blij met dit ambitieuze plan en ziet volop kansen voor Vught 

Voor D66 moeten daarin drie zaken centraal staan: innoveren, de kracht van Brabanders benutten en 

geld vrij maken om te investeren. Als onze onderwijsinstellingen en de bouwsector intensief 

samenwerken, dan wordt het goedkoper en sneller om nul-op-de-meter woningen te bouwen. D66 

wil dat de provincie 250 miljoen investeert. De kosten gaan voor de baten uit. Het geld komt terug, 

doordat de energierekening flink omlaag gaat. D66 verwacht dat ook andere partijen als 

pensioenfondsen of banken hierin geld willen steken. 
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D66 Vught voert volop campagne met  

speciaal verkiezingsmagazine 

Waar gaat het nou over op 18 maart? Wat valt er te kiezen? En wie? Het stond allemaal in het 

speciale verkiezingsmagazine dat D66 Vught speciaal ter gelegenheid van de Provinciale Staten 

Verkiezingen heeft uitgebracht. Het fraaie magazine werd op verschillende plekken uitgedeeld en 

bezorgd in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. 

In het blad is niet alleen te lezen waar D66 Brabant voor staat, wat de passie is van lijsttrekker Anne-

Marie Spierings uit Sint-Michielsgestel, wat Joery van den Bogaard uit Vught drijft om op de 

kandidatenlijst te staan, waarom D66-raadslid Birgit Cordes lijstduwer is, maar ook hoe de 

verkiezingen precies werken. In een helder infographic staat uitgelegd hoe het werkt. 

Een van de plekken waar D66 campagne voerde was het NS-station. De hele ochtend schonken 

D66’ers uit Vught koffie en was er gratis Wifi (inlogcode = ikstemd66). Aanwezig waren ook de 

Vughtse kandidaat Joery van de Boogaard en provinciaal lijsttrekker Anne-Marie Spierings. 

Tegelijkertijd waren er ook Waterschap verkiezingen. Op twee pagina’s staat waarom Dianne 

Schellekens gaat voor een plek in het algemeen bestuur van waterschap De Dommel, een soort 

gemeenteraad maar dan van het Waterschap. 

 

 

https://issuu.com/d66vught/docs/d66001-psverkiezingen2015-hr-wt/1?e=1


Gemeenteraad Vught stemt unaniem  

in met financiering verdiept spoor 

De gemeenteraad van Vught heeft unaniem ingestemd met een bijdrage van 16,7 miljoen euro aan 

de verdiepte ligging van een deel van het spoor in Vught. Het gaat in totaal om een half miljard voor 

behoud, en deels ook verbetering, van de leefbaarheid in Vught. Maar met consequenties, stelde 

D66. 16,7 miljoen meebetalen gaan we merken, maar wat D66 betreft zo weinig mogelijk in een ozb-

verhoging, want dat is te makkelijk. 

Al met al reden om te juichen voor 95% van de inwoners van Vught voor wie er een soort van 

oplossing is voor de grote hoeveelheid extra treinen die we hier door Vught gaan krijgen in het kader 

van het PHS (Programma Hoogfrequent Spoor). Toch doet het besluit vooralsnog pijn voor de overige 

bewoners, in het bijzonder in noord en zuid. Ook zij gingen net als menig Vughtenaar de barricade op 

voor een verdiept spoor, maar kregen niet waar zijn voor streden, althans, niet in hun directe buurt 

en die grote teleurstelling begrijpen we maar al te goed. Ook D66 had graag een langer stuk verdiept 

aangelegd gekregen. 

Noord en zuid krijgen weliswaar de wettelijke maatregelen, maar die zijn in de ogen van D66 wel erg 

minimaal. Grote vraag van iedereen die in noord en zuid langs het spoor woont is: wat betekent het 

nou voor mij? En dat is een terechte, begrijpelijke en logische vraag. Die vraag is alleen niet te 

beantwoorden, omdat er nog niet een tracé gekozen is. Vught staat helemaal aan het begin van het 

project: de financiering. Hoe treurig ook, een spoorverdieping in noord en zuid zit er financieel niet 

in, terwijl de raad over een zeer groot budget van meer dan een half miljard euro beslist.  

De gemeente Vught zal zijn uiterste best moeten doen om voor alle omwonenden en 

belanghebbenden aan het spoor een oplossing te vinden. Daarbij staat moet één woord centraal 

staan: maatwerk. Want de een wil uitgekocht worden, terwijl een ander wel gewoon langs het spoor 

wil blijven wonen. De een is misschien gebaat bij een stuk bouwgrond, terwijl de ander liever naar 

een bestaande woning wil. 

 

 

  



 

Prachtresultaat verkiezingen: D66-scoort  

in Vught verreweg het hoogste van Brabant 

D66 heeft het in Vught bij de verkiezingen van provinciale staten ongekend goed gedaan. Met 17,4 

procent van de stemmen (was in 2011 11,6 procent) scoorde D66 in Vught het hoogste percentage 

van alle plaatsen beneden de rivieren. D66 Vught wist dit fantastisch resultaat neer te zetten door 

een wervelende campagne. Het leverde niet alleen complimenten, maar ook stemmers op. D66 

behaalde in Vught met 17,4% van de stemmen verreweg het hoogste percentage D66-stemmers 

beneden de grote rivieren, gevolgd door Breda (16,7%), Waalre (16,4%), Nuenen (16,2%), Son en 

Breugel (15,8%), Best (15,6%), Sint Michielsgestel (15,6%), Tilburg (15%) en Den Bosch (15%). 

De forse winst voor D66 in Vught was geen vanzelfsprekendheid, omdat er bij VVD en PvdA in totaal 

drie Vughtse kandidaten op een verkiesbare plaats stonden. VVD en PvdA plukten hiervan de 

vruchten, omdat beide partijen in Vught veel minder daalden dan in de rest van Brabant. Sterker nog: 

de VVD behaalde nergens onder de grote rivieren een beter resultaat dan in Vught en de score van 

de PvdA in Vught is een van de hoogste van Brabant. 

 

  

 



Vught stemt massaal op Dianne  

Schellekens bij Waterschapsverkiezingen 

Dianne Schellekens werd met overweldigende steun gekozen voor het algemeen bestuur van 

waterschap De Dommel. Bij de waterschapsverkiezingen kreeg zij in Vught maar liefst 1990 

voorkeursstemmen, een ongekend hoog aantal. Zoveel stemmen heeft de afgelopen jaren zelfs nooit 

een lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen behaald, terwijl daar de opkomst veel hoger is. In 

totaal kreeg Schellekens (op plek 4 van Water Natuurlijk) 4281 voorkeursstemmen. Water Natuurlijk 

behaalde 6 zetels, net als de vorige keer en bleef daarmee de grootste partij in waterschap De 

Dommel. 

 

 

   



 April.  

Vught gaat te hoge salarissen  

maatschappelijke partners op de agenda zetten 

De gemeente Vught gaat te hoge salarissen bij maatschappelijke partners aankaarten. Een voorstel 

van PvdA-GroenLinks, dat mee ingediend werd door D66 en de SP, kreeg in de tijdens 

raadsvergadering in april ruime steun. 

Exorbitant hoge salarissen bij maatschappelijke partners van de overheid zijn al jarenlang punt van 

ergernis in menig gemeente, ook in Vught. Maar in vrijwel alle gevallen gaat de gemeente(raad) niet 

of niet-direct over het exorbitante salaris van een directeur van een maatschappelijke organisatie 

waar de gemeente zaken mee doet. De argumentatie dat een salaris boven de norm nu eenmaal zo 

gegroeid is, is niet meer van deze tijd. Vele directeuren van maatschappelijke organisaties leverden 

de afgelopen jaren salaris in, al dan niet vrijwillig.  

Het voorstel van PvdA-GroenLinks, dat mede werd ingediend door D66 en de SP, vroeg het 

gemeentebestuur bij bestaande en nieuwe contracten met maatschappelijke partners salarissen 

boven die nieuwe norm mee te laten wegen bij de selectie van partijen. De gemeente gaat niet over 

de hoogte van het salaris, maar kan dat wel laten meewegen.  

 

 

D66: niet samenwerken om het samenwerken 

Samenwerken met omliggende gemeenten is een goede zaak, maar samenwerken om het 

samenwerken niet. Dat stelde D66 gisteravond tijdens de raadsvergadering in april. Aanleiding was 

het ingezette traject om te komen tot een toekomstagenda voor de ‘vijf van de Meierij’, te weten 

Vught, Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Boxtel en Haaren. Niet alleen voor D66 maar ook voor alle 

andere partijen in de Vughtse gemeenteraad lijkt dit nieuwe traject op samenwerken om het 

samenwerken, omdat er geen duidelijk startpunt is en ook geen duidelijk doel. 

D66 Vught kiest al vele jaren vóór samenwerking met buurgemeenten, omdat dat tal van voordelen 

kan opleveren. Maar D66 kiest niet voor samenwerken om het samenwerken. Dat lijkt echter wel het 

startpunt van dit nieuwe traject. D66 vindt het ook vreemd omdat deze brede verkenning niet past 

bij de huidige ontwikkelingen in deze regio. Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben er al een hele kluif 

aan om een ambtelijke fusie op te tuigen. En dan Haaren. Die gemeente beraadt zich op de 



toekomst, maar zeker is wel dat de toekomst niet de huidige vorm van de gemeente is. Een van de 

opties is het dorp Helvoirt samenvoegen met Vught. D66 is daar voorstander van, mede ingegeven 

door een zeer grote meerderheid van Helvoirt die dat ook wil. Maar aan dat soort ontwikkelingen 

wordt voorbijgegaan. Huidige ontwikkelingen moeten meegenomen worden, en moet een duidelijke 

probleemanalyse komen, de opdracht moet smaller geformuleerd worden. 

 

 Mei. 

D66: openingstijden gemeentehuis Vught te beperkt 

De fractie van D66 Vught heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de beperkte 

openingstijden van het gemeentehuis. Er zijn steeds minder momenten waarop een afspraak 

gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs. Bovendien is een aantal 

dagen met avondopenstelling door feestdagen vervallen, zonder dat daarvoor een alternatief 

geboden werd. D66 wil dat het gemeentehuis goed bereikbaar is, ook voor Vughtenaren die een 

fulltimebaan hebben. 

Voor D66 is een hoog niveau van serviceverlening door de gemeente topprioriteit. Die enkele keer 

dat een inwoner van Vught in het gemeentehuis moet zijn, moet hij/zij binnen de mogelijkheden van 

het ambtelijke apparaat zo goed mogelijk geholpen worden. Niet alleen omdat de overheid er is voor 

de burger en niet andersom, maar ook omdat inwoners van Vught voor sommige zaken en 

documenten volstrekt afhankelijk zijn van de gemeente. 

Verder wil D66 weten of het college het met D66 eens is dat het gemeentekantoor niet twee 

avondopenstellingen achter elkaar dicht mag zijn, zonder dat er enig alternatief 

openstellingsmoment in de avond wordt aangeboden. D66 is altijd aanjager geweest van nieuwe 

manieren van serviceverlening, zoals het experimenteren van het bezorgen van nieuwe paspoorten 

en rijbewijzen in plaats van afhalen of enkele uren openstelling op zaterdagochtend, desnoods in 

plaats van de maandagavond. D66 wil graag weten of Vught op dat vlak de komende jaren nog 

ontwikkelingen of pilots kan verwachten. 

 



D66 voor het eerst in provinciebestuur Brabant 

D66 doet voor het eerst in de geschiedenis mee in het provinciebestuur van Brabant. Bij de laatste 

verkiezingen voor Provinciale Staten was D66 de grootste winnaar. D66 Brabant ging van 5 naar 7 

zetels. In Vught scoorde D66 toen met 17,4 procent van de stemmen het hoogste van alle Brabantse 

gemeenten. 

Voor D66 is Anne-Marie Spierings uit Sint-Michielsgestel geïnstalleerd. Ze heeft de portefeuille 

agrarische ontwikkeling, energie en bestuur. In het nieuwe provinciebestuur is zij de enige vrouw. 

Tijdens de vergadering stond het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ centraal. D66 vormt samen 

met VVD, SP en PvdA het nieuwe college van Brabant, onder wie Henri Swinkels uit Vught die de 

afgelopen jaren de SP in Vught leidde. Fractie en bestuur van D66 Vught wensten Anne-Marie en de 

fractie heel veel succes en rekenen erop dat de uitstekende samenwerking gecontinueerd wordt. 

 

 

 

Vragen over stand van zaken  

cultuureducatie nieuwe seizoen 

D66 heeft vragen gesteld over de stand van zaken van de cultuureducatie in het cursusjaar 2015-

2016. Tijdens de raadsvergadering van 23 april heeft de Vughtse raad gedebatteerd over de 

voortgang van het nieuwe seizoen cultuureducatie, nu er afscheid genomen is van MIK. Die 

organisatie kreeg het financieel niet meer rond, waardoor alle gemeenten in deze regio afscheid 

namen van deze organisatie. 

Ondertussen hadden zich in Vught twee initiatiefnemers gemeld. Voor het Theater de Speeldoos en 

het docentencollectief is de opdracht samen met één plan te komen. Beide vanuit eigen kracht, 

kwaliteit en achtergrond. Er klonken signalen uit het veld, die suggereerden dat het proces van 

samenwerking moeizaam zou zijn. Gelet op de wens van de raad om tot continuering en een 

overgangsjaar te komen, baren die signalen D66 zorg en daarom wil de fractie graag weten wat de 

status is van de samenwerking tussen beide initiatieven Theater de Speeldoos en het 

docentencollectief. Tijdens de raad gaf D66 aan tevreden te zijn met de stappen die het college zou 

gaan zetten om tot continuïteit van cultuureducatie te komen. 



Uit recente berichten bleek dat de doorstart van MIK van de baan is. D66 wil graag weten wat de 

huidige stand van zaken is m.b.t. MIK en wat zijn bijvoorbeeld consequenties voor docenten en 

instrumentarium? MIK kenmerkte zich door een forse overhead. D66 wil graag een slanke Vughtse 

organisatie met kleinere overhead terug. Is daar zich op in de begroting van het nieuwe jaar? 

 

 

Wilbert Seuren uit Vught voorgedragen  

als nieuwe wethouder in Eindhoven 

Een opmerkelijke overstap binnen de politiek in Vught: Wilbert Seuren gaat Vught verlaten en wordt 

door D66 in Eindhoven voorgedragen als nieuwe wethouder in de stad. Hij vervangt de Eindhovense 

wethouder Marco van Dorst die onlangs stopte met de functie. Hij krijgt de portefeuille financiën en 

ruimtelijke ordening. 

Voor Seuren was het geen een-tweetje om Vught te verlaten. Hij had de vreselijk moeilijke keus 

tussen Vught, waar hij ‘ontzettend graag voor werkte’ of ‘oversteken naar Eindhoven’. En het is 

uiteindelijk dus Eindhoven geworden. Zijn grootste uitdaging in Vught was om als wethouder aan bij 

te dragen dat Vught leefbaar blijft en veiliger wordt. Dat ligt nu voor het grijpen maar vraagt nog om 

forse inzet en gevoelige keuzes voor spoor en weg. Fractie en bestuur van D66 Vught feliciteren 

Wilbert, maar ook de D66-fractie in Eindhoven en de stad Eindhoven zelf met de aanstaande 

benoeming. We danken hem voor zijn inzet die voor ons en voor Vught van onschatbare waarde was. 

   

    



 Juni. 

Inzet D66: Vught over 100 jaar minstens zo groen als nu 

Het groenbeleid van gemeente Vught wordt eind 2015 herzien. D66 gaf in een discussie in de 

commissie Ruimte alvast de inzet van de fractie weer: vasthouden wat al goed gaat en toevoegen en 

bijsturen wat beter kan is het uitgangspunt. De uitdaging is om eind dit jaar een herziene nota groen 

vast te stellen die ervoor zorgt dat Vught over 100 jaar nog minstens zo groen is als nu en nog steeds 

heel veel oude bomen telt. D66 vindt het een goede zaak dat deskundige lokale partijen zoals de 

Natuur- en Milieugroep Vught en Stichting Bosch en Boom betrokken worden in de herziening. 

Het is de ambitie van D66 om het groen en de biodiversiteit in Vught verder te versterken. Vught is 

een groene gemeente met meer dan 17.000 bomen. Deze bomen vormen de kapstok van het groen 

en de biodiversiteit in Vught. Geef ruimte aan natuurontwikkeling waar dat kan en draag zorg voor 

een groene leefomgeving voor de inwoners. Goed voor onze gezondheid, in een groene omgeving 

voelen mensen zich beter en blijven ze langer gezond. Het gaat voor D66 over alle bomen zowel in de 

openbare ruimte en als op particulier terrein. Binnen en buiten bebouwde kom. 

Er liggen een paar enorme kansen om de groene dooradering van Vught te versterken. Het gaat dan 

om de verdiepte aanleg van het spoor en de aanpassingen van de N65. Dat gaat ons helaas zeker een 

aantal oude bomen kosten en brengt kaalslag in de groenstructuur met zich mee. Door hierop voor 

te sorteren en de groene herinrichting langs het spoor en de N65 vroeg in de planontwikkeling mee 

te nemen kan er een sprong voorwaarts gemaakt worden met bomen en biodiversiteit in Vught. 

D66 vindt dat bestaand groen zo veel mogelijk moet worden behouden en waar mogelijk en 

wenselijk het groen wordt versterkt en uitgebreid, bij voorbeeld in dichtbebouwde wijken. Eigen 

initiatieven uit buurten of straten op het gebied van groenonderhoud en natuurontwikkeling moeten 

ruimte krijgen. Ook vindt D66 dat bedrijven hierin een rol kunnen spelen in samenwerking met de 

gemeente zoals de mogelijkheid bieden om groen te adopteren. D66 ziet vooral kansen om het 

groene karakter van Vught te versterken en wil dat dit hand in hand gaat met versterken van de 

biodiversiteit van Vught. Hierbij wil D66 dat ruim baan wordt gegeven aan initiatieven van burgers 

die hierbij aansluiten.  

 

 



D66 draagt Fons Potters voor  

als nieuwe wethouder in Vught 

D66 droeg in juni Fons Potters (42) voor als nieuwe wethouder in Vught door het vertrek van Wilbert 

Seuren naar Eindhoven. Potters was de afgelopen vijf jaar fractievoorzitter van D66 en was 

lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, waarbij D66 groeide van 2 naar 4 zetels.  

Voor hem wacht een pittige klus, vooral op het gebied van het verdiepte spoor en de aanpassing van 

de N65. Vught staat eind dit jaar voor historische maar ook gevoelige keuzes. Welk tracé wordt 

gekozen voor het spoor en waar kunnen we de oversteekbaarheid van de N65 zodanig verbeteren 

dat het voor Vught leefbaarder en bovenal veiliger wordt. 

De overgang van gemeenteraad naar gemeentebestuur vraagt enerzijds om een hele andere rol, 

anderzijds is het geen vreemde en onlogische stap. De afgelopen vijf jaar was Potters als 

fractievoorzitter van D66 nauw betrokken in het politieke proces. Hij schreef een jaar geleden mee 

aan het bestuursakkoord ‘Kracht door Continuïteit’. Er moet nog veel gerealiseerd worden, maar ik 

ben ervan overtuigd dat we dat we ook deze tweede periode van een coalitie van 

Gemeentebelangen-VVD-D66 succesvol gaan afsluiten, stelde Potters. 

  

 

D66 Vught start ontbijtsessies in het raadhuis 

Ondernemers uit het Vughtse centrum kregen de primeur: de uitnodiging voor de eerste D66-

ontbijtsessie in het raadhuis. D66 gaat voortaan regelmatig ontbijtsessies organiseren over actuele 

onderwerpen. Niet zozeer om de visie van D66 op bepaalde ontwikkelingen te geven, maar vooral 

om te horen wat er speelt. 

Ondernemers in het centrum van Vught moeten er samen voor zorgen dat het centrum 

aantrekkelijker wordt én blijft. Dat was de gemene deler onder de aanwezigen tijdens het de eerste 

D66-ontbijtsessie in het raadhuis. Voor deze eerste editie onder leiding van D66-raadslid Birgit 

Cordes waren centrumondernemers en andere direct betrokkenen uitgenodigd. Hoewel iedereen het 

erover eens is dat een gezamenlijke aanpak de beste is, is tegelijkertijd de constatering dat het een 

lastige opgave is, vooral op het moment dat omzetten van ondernemers teruglopen en zij alle zeilen 

bij moeten zetten in hun eigen zaak. 



Zorgen zijn er bij de centrumondernemers over de ontwikkelingen in het centrum/oost, dus de 

Marktveldpassage. Enerzijds zijn er zorgen over de snelheid. Wanneer krijgt dit gedeelte van het 

centrum ook zo´n fraaie opknapbeurt zoals centrum/west (Vughtse Hart). Anderzijds vragen 

sommige ondernemers zich af of er niet te veel vierkante meters bijgebouwd worden. Aloys Marinus 

vroeg zich af of er nog wel vastgehouden moet worden aan het parkeren onder de grond.  

  

     

 

D66 Vught draagt Jan Jaap Rochat voor als nieuw raadslid 

D66 droeg in juni Jan Jaap Rochat voor als nieuw raadslid in Vught. Rochat is in het dagelijkse leven 

griffier in de gemeente Zundert. Hij woont sinds 2007 in Vught en stond bij de laatste 

gemeenteraadsverkiezingen op de zevende plek van de kieslijst van D66. In de raad komt in juli een 

raadszetel vrij bij de benoeming van de huidige fractievoorzitter Fons Potters als wethouder. 

Rochat werd geboren in Wassenaar. Na het VWO is hij bedrijfseconomie en public controlling gaan 

studeren aan resp. de Erasmusuniversiteit en Nyenrode. Inmiddels is hij al 35 jaar werkzaam in het 

openbaar bestuur in diverse functies. Hij zat vele jaren in de gemeentefinanciën en de gemeentelijke 

bedrijfsvoering. Tot 2002 was hij onder meer concerncontroller in Amsterdam. Na de invoering van 

het dualisme is hij sinds 2003 werkzaam als griffier. In zijn vorige woonplaats Oegstgeest heeft hij 

jarenlang de plaatselijke D66-fractie ondersteund, vooral op het gebied van financiën. In zijn vrije tijd 

is Rochat vele jaren actief geweest in het volleybal. Hij speelde vele jaren op nationaal niveau en na 

het behalen van zijn trainersdiploma’s nog enkele jaren als trainer/coach. Sinds 2007 woont hij met 

veel plezier in Vught met Marion. Samen hebben ze vier kinderen, die inmiddels allemaal de deur uit 

zijn en op eigen benen staan. 
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 Juli. 

Birgit Cordes nieuwe fractievoorzitter D66 Vught 

Birgit Cordes gaat per juli de gemeenteraadsfractie van D66 leiden. De fractie koos haar als de 

nieuwe fractievoorzitter. Cordes volgde Fons Potters op die wethouder is geworden. Hij volgde weer 

Wilbert Seuren op die wethouder is geworden in Eindhoven. 

Cordes zit sinds 2010 voor D66 in de gemeenteraad. De afgelopen jaren heeft ze zich vooral bezig 

gehouden met het sociale domein, toerisme en recreatie, sport, cultuur en economie. Bovendien is 

ze al jaren een van de drijvende krachten achter de Vughtse afdeling van D66.  

 

 

D66 over Kadernota: doorpakken met accommodaties, 

betere service en afvalscheiding nog meer stimuleren 

Doorpakken op het accommodatiebeleid in het centrum, betere serviceverlening naar inwoners van 

Vught door bijvoorbeeld andere openingstijden van het gemeentekantoor, scheiden van afval in 

2016 nóg meer belonen en minder geld uitgeven aan boa-uren als Vught vijf wijkagenten heeft. Dat 

waren van de D66-fractie de belangrijkste punten bij de behandeling van de kadernota, waar wensen 

voor de begroting van 2016 werden uitgesproken. 

D66 stelde dat het goed is om te horen van het college dat Anders Bezig Zijn (ABZ) met vrijwel alle 

activiteiten wil verhuizen naar DePetrus. Dat zal zeker bijdragen aan de verlevendiging van het 

centrum, een van de doorlopende speerpunten van D66. Tegen meer leven in de -wat het moet 

worden- huiskamer van Vught, kan niemand tegen zijn. Het is ook een veel betere locatie voor ABZ, 

want het ligt beter in het zicht: activiteiten zichtbaarder voor een breder publiek. 

Ook voor de andere gebruikers van gebouw Rozenoord zijn prima oplossingen in zicht. Deze zijn te 

realiseren in bestaande accommodaties. Gebouw Rozenoord kan daardoor vrijgemaakt worden. D66 

vond het dan ook onnodig om Rozenoord op te knappen voor 1,2 miljoen euro. Dat was eerder nog 

besloten, maar is gezien de ontwikkelingen niet meer nodig. Dat geld kan veel beter besteed worden 

aan het huren van vierkante meters dan wel vierkante meters geschikt maken in DePetrus. D66 

diende met GB en VVD een motie (voorstel) in die zeer ruime steun kreeg.  

In een motie (verzoek) wilde D66 vragen om eens te onderzoeken of de avondopenstelling op 

maandag niet verplaatst kan worden naar de zaterdagochtend. De motie werd ingetrokken toen 



portefeuillehouder burgemeester Van de Mortel in zijn beantwoording veel verder ging dan wat D66 

in de motie vroeg. Er komt een onderzoek naar wat in de inwoners van Vught willen. Wie weet dat 

de zaterdagochtendopenstelling daarin nog naar voren gebracht wordt. D66 wacht met interesse de 

resultaten af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Augustus. 

D66 Vught wil einde aan illegale  

verhoging toeristenbelasting 

D66 Vught pleitte er in de zomer voor dat hotels en campings in Vught per direct stoppen met 

hanteren van een te hoog toeristenbelastingtarief. Uit eigen onderzoek van D66 blijkt dat ieder jaar 

minstens 30.000 euro ten onrechte wordt geïnd en in eigen zak van ondernemers in die sector 

verdwijnt. D66 wil graag van het college van burgemeester en wethouders weten wat het wil doen 

tegen het innen van een hoger tarief aan toeristenbelasting dan is vastgesteld. 

De toeristenbelasting in Vught is met 1 euro 75 per persoon per nacht relatief laag. D66 vindt dat een 

goede zaak, omdat het geen bedrag is waardoor mensen voor een verblijf binnen de gemeentegrens 

afgeschrikt worden. De gemeente moet juist blij zijn dat er toeristen naar Vught en Cromvoirt 

komen. Ook hotels en campings zouden tevreden moeten zijn met dit lage tarief, maar verschillende 

ondernemers in deze sector innen meer dan 1.75 euro per persoon per nacht, terwijl dat wel het 

bedrag is dat wordt afgedragen aan de gemeente. 

Er is zelfs een hotel dat 50 cent te veel toeristenbelasting vraagt en op de jaarbasis ten onrechte 

geïnde vele duizenden euro’s in eigen zak steekt. De toerist weet van niets, want die denkt dat hij het 

reguliere tarief betaalt. Ontoelaatbaar, vindt D66 Vught.  

 

 

 

 

 

 



 September. 

D66 Zomerborrel bij de IJzeren Man 

Heel wat verschuivingen kort voor de zomervakantie binnen de Vughtse afdeling van D66 na het 

verstrek van Wilbert Seuren naar Eindhoven: Fons Potters de nieuwe wethouder, Birgit Cordes de 

nieuwe fractievoorzitter, Dianne Schellekens de nieuwe vice-fractievoorzitter en Jan Jaap Rochat 

nieuw raadslid. Ondanks de stoelendans zit de partij niet stil. Integendeel. Maar door de 

veranderingen werd de zomerborrel bij wijze van uitzondering een keer na in plaats van voor de 

zomervakantie gehouden. De zomerborrel vond plaats op zondag 6 september in het vernieuwde 

Strandpaviljoen (Serre West) bij de IJzeren Man voor een gezellig samenzijn of voor een hernieuwde 

kennismaking met fractie, wethouder, bestuur en alle andere actieve leden van D66 in Vught. 

 

 

Corina Hendriks: 'Bij toepassen van het  

relatieprincipe ontstaat oprechte participatie' 

Het relatieprincipe stond centraal tijdens de thema-avond over 'oprechte participatie' die D66 Vught 

organiseerde op 8 september in het raadhuis van Vught. Samen met een twintigtal deelnemers 

discussieerde Corina Hendriks van de Mr. Hans van Mierlostichting, het wetenschappelijk bureau van 

D66, over de participatiesamenleving. 

Participatie is, volgens Corina Hendriks, niet het afstoten van overheidstaken en het maken van de 

burger tot beleidsinstrument. Dat is opgelegde participatie. Dit staat in de sociaal-liberale visie 

lijnrecht tegenover de vrijheid van het individu zijn of haar level naar eigen wensen in te richten. Die 

vrijheid is door de ver doorgevoerde verzorgingsstaat en bureaucratisering in het geding. Haar boek 

'Van opgelegde naar oprechte participatie' is het resultaat van vele gesprekken over het onderwerp 

'participatie'. Daarover spraken we ook met haar in Vught in 2012. De samenleving enkel inrichten 

volgens de principes van de bureaucratie en de markt volstaat niet meer. Het relatieprincipe, waarbij 

kleine schaal verbanden de ruimte krijgen, moet een drijvende kracht worden. 

Mede door de diversiteit in achtergronden, maatschappelijk en politiek, ontstond een levendige 

discussie met de deelnemers over het 'relatieprincipe'. Van het optimaal benutten van talenten van 

leerlingen in het onderwijs, het voor elkaar boksen van voorzieningen bij de gemeente en de vraag in 

hoeverre het relatieprincipe alleen is weggelegd voor de 'sterkere' burger. Wie neemt de 

verantwoordelijkheid? Binnen het relatieprincipe zullen meer dingen misgaan. Is dit positief of 



negatief? Positief volgens Hendriks: nog meer nadruk op marktwerking en regelgeving heeft immers 

alleen maar tot meer maatschappelijk onbehagen geleid. 

Ook het simpel 'faciliteren' door gemeenten van initiatieven is slechts een begin. Ze spelen juist en 

cruciale rol in het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen en het (h)erkennen van nieuwe 

sociale verbanden. Een dialoog op basis van gelijkwaardigheid: overleggen over wat normaal of 

handig is in een situatie. Dit hanteren we al elke dag, op straat of in het openbaar vervoer. "De 

ontruiming van het VU MC in Amsterdam is een goed voorbeeld, het verkeer op de ring van 

Amsterdam maakte keurig plaats voor de ambulances die patiënten verplaatsten. Ongeschreven 

regels zorgden ervoor dat de operatie vlekkeloos verliep." 

 

   

  

 

Optimistische boodschappen uit Vught voor in troonrede 

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen 

daarvoor hebben. D66 is benieuwd naar de dingen die wél goed gaan. Daarom ging D66 zaterdag 12 

september wederom op veel plekken in Nederland met mensen in gesprek. Dit keer met de vraag: 

'Wat moet er volgens u in de troonrede?' Veel mensen geven aan tevreden te zijn, maar men roept 

ook op tot meer begrip voor elkaar en om de problemen in de wereld niet te vergeten.  

D66 heeft duidelijke ideeën over hoe het verder moet met Nederland. D66-politici en vrijwilligers zijn 

dan ook veel op straat te vinden om het D66-verhaal te vertellen. Maar D66 hoort ook graag van wat 

mensen zelf belangrijk vinden in hun buurt en wat zij willen doen om hun omgeving nog beter te 

maken. Gelukkig zijn de meeste mensen in Nederland optimistisch en toekomstgericht. De Vughtse 
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D66’ers gaan graag met inwoners uit Vught in gesprek. In onze gemeente zit zo veel creativiteit. 

Daarom luistert onze D66-afdeling graag naar goede ideeën en zoeken we naar nieuwe kansen voor 

Vught en Cromvoirt.  

        

             
 

 

D66 wil meer ruimte voor de markt, doorstroming, 

duurzaamheid, én gevolgen spoorverdieping als 

speerpunten in nieuwe Vughtse woonvisie 

D66 Vught wil dat doorstroming, duurzaamheid en de gevolgen van de spoorverdieping centraal 

staan in de nieuwe Vughtse woonvisie. Ook moet de markt meer ruimte krijgen voor de ontwikkeling 

van middeldure huur en zijn er meer levensloopbestendige woningen met zorg nodig. Dat is in een 

notendop de inbreng van D66 afgelopen donderdag in de commissievergadering waarin alle politieke 

partijen hun wensen voor de nieuwe visie mee konden geven. 

D66 staat voor een woonbeleid dat de wens van burgers honoreert en ze zo veel mogelijk in staat 

stelt die zelf te realiseren. Vught beschikt over voldoende sociale woningen. In de vastgelopen 

woningmarkt is scheefgroei ontstaan in de vraag naar en het aanbod van sociale woningen. Bouwen 

van meer sociale woningen verergert dit probleem alleen maar. 

Huurders voelen zich thuis in hun buurt (75%). Ze moeten makkelijker de mogelijkheid kopen hun 

woning te kopen, zodat ze er kunnen blijven. Levensloopbestendigheid en duurzaam bouwen is voor 

D66 een vereiste. Daarnaast wil D66 ruimte voor particuliere initiatieven zoals samen bouwen en/of 

via CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). D66 wil het mogelijk maken dat mensen, vooral 
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ouderen, in groepsverband samenwonen op bijvoorbeeld Voorburg of meer bij voorzieningen als 

Moleneindplein. 

Verder wil D66 meer inzetten op verduurzaming. De grootste slag is te maken bij bestaande 

woningen, waar al verschillende initiatieven voor opgestart zijn, zoals de Brabantse energiedeal die 

ook Vught ondertekend heeft. Doel is om in 2050 alle huizen in Vught energieneutraal te hebben, 

dus dat de huishoudens geen geld meer uitgeven aan energie. Ook bij nieuwbouw leggen we de lat 

van duurzaamheid hoog. Nadrukkelijk niet door meer regels op te leggen en eisen te stellen, maar 

juist regelgeving te versimpelen bij energieneutrale of in de toekomst zelfs energieopwekkende 

woningen. Ook de prijs van leges van degelijke woningen kan omlaag. Stadhouderspark fase II is een 

uitstekende plek voor een pilot voor energieneutraal bouwen, waarbij niet een grote 

projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie maar de toekomstige bewoners zelf het initiatief en 

leiding nemen. 

D66 wil dat de gevolgen van de ombouw van het spoor en de N65 speerpunt worden in de nieuwe 

woonvisie. Verschillende huishoudens worden -welke variant ook gekozen wordt- de dupe van de 

spoorverdieping. Aanwonenden die hun huis, al dan niet tijdelijk, uit moeten, moeten adequaat 

geholpen worden via 'makelen en schakelen'. Hierbij is maatwerk de leidraad. Ook aanwonenden die 

weg willen omdat ze heel dicht op het (al dan niet verdiepte) spoor komen te wonen, moeten in dit 

proces meegenomen worden. 

Verder wil D66 flexibel wonen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) 

mogelijk maken. Hiervoor zouden op korte termijn al de vele antikraakwoningen in de gemeente 

ingezet kunnen worden. D66 opperde ook dat op zorgpark Voorburg ruimte kan zijn voor tijdelijke 

opvang. 

 

 

 

 Oktober. 

Nieuw subsidiebeleid moet transparanter  

en meer nieuwe initiatieven mogelijk maken 

Een openbaar subsidieregister is hét antwoord op het gebrek aan transparantie als het gaat om het 

verlenen van subsidies. Dat betoogde D66 bij de behandeling van de uitgangspunten van het nieuwe 

subsidiebeleid voor de gemeente Vught. Ook stelde zij dat er gezamenlijk doelen gesteld moeten 



worden die niet alleen gericht op aantallen jeugdleden (output) maar op ideeën en activiteiten 

(outcome). Ook nieuwe initiatieven gericht op buurt- en jeugdzorg wil D66 graag terugzien in het 

nieuwe subsidiebeleid. 

De Vughtse subsidieverordening uit 2011 met een looptijd van vier jaar verloopt bijna. Dat was de 

reden voor de Vughtse gemeenteraad om met de verenigingen het huidige subsidiebeleid te 

evalueren. Iedere subsidieontvanger werd begin juni 2015 uitgenodigd om zijn of haar mening te 

geven. In vier vragenrondes zijn naast de financiën ook de vorm en de voorwaarden besproken. Alle 

gesprekken zijn vastgelegd en door de griffie samengevoegd tot een prima startdocument 

startnotitie over de toekomst van het Vughtse subsidiebeleid. 

D66 staat voor een bloeiend verenigingsleven. Dat vormt het hart van een actieve samenleving. 

Bewoners die samen sporten en muziek maken, weten elkaar te vinden en dat is voor een dorp als 

Vught van belang. En dat begint op jongen leeftijd, jong geleerd is oud gedaan. Voor de sociaal en 

fysiek. Subsidie is voor veel verenigingen van belang, maar kan nooit hoofdinkomen van de club zijn. 

Voor zo’n 85 euro, de subsidie per jeugdlid, kan een vereniging leuke dingen doen. Maar contributie, 

sponsoring en andere aanvullende activiteiten zijn voor verenigingen van groter belang. 

D66 wil in het nieuwe beleid verankerd wordt dat er compleet en goed geïnformeerd wordt. Nu is er 

sprake van een woud aan ondoorzichtige subsidievormen; project-, budget-, stimulerings-, 

waarderings-, incidentele en gestapelde subsidie. Dat kan eenvoudiger, duidelijker en het moet 

transparanter. En goed communiceren: wees duidelijk wat je biedt maar ook wat je vraagt. Maak 

afspraken. Dat kan output-gericht (aantallen) maar aantrekkelijker is om de verenigingen uit te 

dagen, zodat er nieuw enthousiasme ontstaat, stuur daarom op outcome. Wat doe je als vereniging? 

Wat draagt jouw vereniging bij aan Vught? Wat krijgt Vught ervoor? Formuleer samen met de 

gemeente doelen, ook gericht op jeugdzorg of buurtzorg. Verenigingen hebben daar ideeën over. 

Benut die. 

D66 zet de komende jaren niet in op bezuinigen op kunst en cultuur. Bezuinigen op kunst en cultuur 

is geen doel op zich. Juist niet, omdat PHS en verdieping N65 de komende jaren om veel van de 

inwoners van Vught vragen. In Vught staat nu een veerkrachtige samenleving en die is hard nodig bij 

de ingrijpende verbouwingen die PHS van ons vraagt.  

 

 

Geslaagd zorgontbijt: ‘Elkaar vinden is de uitdaging’ 

De transitie in de zorg is in volle gang. Onder leiding van Henk Klösters en het genot van een 

smakelijk ontbijt, spraken vertegenwoordigers van Cello, Vrijborgh, byMinga, Ouderen Samen, Sir 55 



en de Isabella Groep, Raadsleden van D66 en VVD en de wethouders Saskia Heijboer en Fons Potters 

met elkaar tijdens het eerste zorgontbijt van D66 Vught. 

Het is nog even wennen voor veel gemeenten en dat geldt ook voor Vught. Bestuurders krijgen 

nieuwe taken en gemeenteraden willen weten hoe het proces verloopt. Er moet nog steeds veel 

worden vastgelegd en gerapporteerd, soms uit angst voor boetes als de regels of normen en 

protocollen niet precies worden nageleefd. Er blijken wel 80 verschillende manieren te zijn waarop 

zorg moet worden gedeclareerd. En vaak moet een situatie meerdere keren worden uitgelegd. Het 

gaat de goede kant op, maar de kanteling blijft een proces dat tijd nodig heeft. 

Elke gemeente kiest zijn eigen invulling en dat maakt het niet altijd even transparant voor degene die 

zorg vraagt. Dit geldt ook voor de zorgaanbieders: er lopen succesvolle pilots maar dit neemt niet 

weg dat het ‘nog niet is wat het moet zijn’ aldus Cello. De transitie heeft er absoluut toe geleid dat 

het contact met de overheid is verbeterd. Elkaar goed kunnen vinden is echter nog een uitdaging: 

soms is controle nodig, maar vaak gaat het om echt faciliteren. Het maken van de vertaalslag, en 

tevens duidelijkheid scheppen: het goed managen van verwachtingen én gelijktijdig gebruikmaken 

van de kracht die in de verschillende organisaties aanwezig is. 

De basis voor de goede zorg is de woning, aldus directeur Mark Hassink van de Vrijborgh. Er lopen 

enkele projecten, die veelal worden voorgefinancierd. Traagheid in het proces is dan lastig. Al in 1996 

startte het initiatief van Sir 55 en pas dit jaar werden de eerste woningen in Vught opgeleverd. 

Volhouden is derhalve het devies, aldus mevrouw van Amelsfort van Sir 55. De gemeente is vaak 

terughoudend als het gaat om het verkopen van grond of is de prijs relatief te hoog. Eigenlijk is er 

sprake van verkapte leegstand. Dit kan vlotter, zodat ouderen niet alleen op een goede manier langer 

kunnen thuis wonen maar ook de doorstroming wordt bevorderd. Ouderen in Vught hebben vaak 

een groot, afbetaald huis en willen best graag naar iets anders, aldus Henk Keij van Ouderen Samen. 

Hier profiteert de gehele Vughtse gemeenschap van. En de mogelijkheden zijn er. 

Ook is er nog een marketing-uitdaging: het in contact komen met de doelgroep is soms lastig, en 

omgekeerd is het aanbod niet altijd transparant. Het gaat uiteindelijk om individuele benadering en 

voorkomen moet worden dat individuele cases verkeerd worden aangepakt of door stroperigheid 

mensen dreigen af te haken. Internet maakt het aanbod veel beter inzichtelijk maar is niet in alle 

gevallen effectief. Innovatieve concepten die de participatie(maatschappij) bevorderen verdienen de 

aandacht. Buurtzorg wordt genoemd als een goed voorbeeld, kleinschalig en dichtbij. 

Vught heeft zeker allure als het gaat om de zorg en is een fijne gemeente om in te wonen, ook als je 

ouder wordt. Aan de betrokkenen ofwel ‘stakeholders’ de taak om goed met elkaar in contact te 

blijven. Het zorgontbijt ziet men als een uitstekend initiatief: het zou goed zijn hier een regelmatig 

terugkerend evenement van te maken. 

 



Vught op werkbezoek bij het Europees Parlement in Brussel 

Op 14 oktober 2015 bracht een delegatie van D66 Vught samen met andere Brabantse D66’ers een 

werkbezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van 

Europarlementariërs en lobbyisten en om beeld te krijgen wat Europa voor de regio Vught en 

omgeving kan betekenen reisden bestuurders, raad-, commissie- en burgerleden en actieve 

bestuursleden al vroeg naar Brussel af. 

Het programma hield onder meer in een rondleiding door het gebouw, bijwonen ALDE Group 

Meeting (de Alliance van Liberalen en Democraten), in gesprek met Europarlementariër Mathijs van 

Miltenburg uit Den Bosch, ontmoeting met Lieke van Alphen en Rien Puyenbroek 

vertegenwoordigers Provincie Noord-Brabant, presentatie door Friso Coppes van Bureau Brussels, 

een gesprek met Melle van Dijk Permanente Vertegenwoordiging verantwoordelijk voor relatie met 

het EP en het bijwonen van de mini-plenaire bijeenkomst van het Europees Parlement. 
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 November. 

D66 peilt over energiezuinige maatregelen  

D66 Vught wilde in november graag weten of inwoners behoefte hebben aan een lening om 

energiemaatregelen te nemen. Zo’n lening met lage rente maakt het woningeigenaren mogelijk om 

te investeren in energiebesparing zoals isolatie van dak, muren en vloer en dubbel glas, of 

energieopwekking zoals zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp. De enquête verscheen op de 

website van D66 Vught. Het merendeel van de stemmers gaf aan van zo’n regeling gebruik te willen 

maken. 

D66 Vught ziet graag dat eigenaren en huurders hun bestaande woningen energieneutraal te krijgen. 

Dat betekent dat je geen energierekening meer hebt. Nul-op-de-meter betekent dat je energiemeter 

aan het einde van het jaar op nul staat. Er wordt dus niet meer energie verbruikt, dan er wordt 

opgewekt. 

  

 

Vughtse begroting 2016 unaniem aangenomen 

Een unicum in Vught: voor het eerst in mensenheugenis is in Vught de begroting unaniem 

aangenomen. De hele raad schaarde zich achter de eerste begroting, wat een opsteker was voor de 

nieuwe D66-wethouder Fons Potters van onder meer financiën. De begroting zag er dan ook goed 

uit. Den Bosch moet volgend jaar tientallen miljoenen bezuinigen en in andere omliggende 

gemeenten is het niet veel anders. Haaren, de gemeente met de hoogste gemeentelijke lasten in de 

regio, heeft zelfs de bibliotheek, cultuureducatie en muziekonderwijs afgeschaft om de begroting 

sluitend te krijgen, terwijl Vught op geen enkele voorziening heeft moeten bezuinigen, ondanks de 

forse investeringen die Vught staan te wachten bij het verdiept spoor en de verbetering van de N65. 

Bij de behandeling van de begroting vroeg D66 aandacht voor burgerparticipatie en 

burgerinitiatieven. We moeten voorkomen dat mooie initiatieven uit de samenleving niet van het 

kastje naar de muur gestuurd worden. In het verlengde daarvan opperde D66 het inlichten van 

burgers. Dan kan sinds kort automatisch via een mail-alert. Iedereen kan zich opgeven via overheid.nl 

door postcode, huisnummer en mailadres in te vullen. Alle veranderingen en plannen, zoals 

rioolwerkzaamheden, wegwerk etc. wordt dat automatisch verstuurd. Verder benadrukte D66 dat er 

doorgegaan moet worden met nieuwe wegen om inwoners van Vught actief bij nieuw beleid te 

betrekken. Een busreis naar de afvalwerking in Duiven waarbij niet alle raadsleden maar ook burgers 

meereisden in aanloop naar en nieuw te bepalen afvalbeleid is zeer waardevol. Burgers zouden ok 

betrokken kunnen worden bij het al dan niet verplaatsen van de weekmarkt van het Moleneindplein 



naar het centrum, waar D66 gezien de huidige perikelen tussen marktkooplui en ondernemers op het 

Moleneindplein en voorstander van is. 

 

 

Cursus D-Loquentia al snel volgeboekt 

In november werd bekend dat D-Loquentia weer van start gaat in Vught. Na verschillende eerdere 

succesvolle sessies in Vught is wederom De Gereghthof het decor van de debattrainingen voor 

Brabantse D66 raads- en commissieleden. Binnen een paar dagen was de cursus volgeboekt. 

 

 

Behoud voorzieningen en eigenheid belangrijkste voor 

inwoners van Helvoirt bij samenvoeging met Vught 

Welke voorzieningen blijven overeind als Helvoirt bij Vught gevoegd gaat worden? Wordt het 

wellicht beter dan nu? Hoe zit het met de eigenheid van de kern Helvoirt bij een samenvoeging? 

Staat Vught er financieel echt zo slecht voor als in Haaren wordt gesuggereerd? Dat waren de 

belangrijkste vragen tijdens een leerzame ontbijtsessie in het Raadhuis in Vught waarbij ditmaal 

vertegenwoordigers uit Haaren en Helvoirt uitgenodigd waren. Al waren niet alle vragen te 

beantwoorden, alleen de situatie in Vught kon geschetst worden, was er ook dit keer sprake van een 

geslaagd ontbijt. 

Aanleiding voor het onderwerp van deze ontbijtsessie waren vragen van inwoners, het 

verenigingsleven en belangengroepen uit de gemeente Haaren en met name uit het dorp Helvoirt. 

Uit verschillende enquêtes blijkt dat een overgrote meerderheid graag wil dat het dorp 

samengevoegd wordt met Vught. D66 Vught pakte de handschoen op om haar buren, op veler 

verzoek, antwoord te geven op vragen die waren ontstaan. 



De meeste vragen gingen over kunst, cultuur, gemeenschapszin en financiën. Ook naar de manier 

waarop dingen in Vught mogelijk gemaakt worden en hoe Vughtse zaken tot stand komen, werd 

gevraagd. In vergelijking met alle Nederlandse gemeenten zijn de gemeentelijke lasten vrij hoog, 

maar daar staat een zeer hoog voorzieningenniveau tegenover. Anders dan in Haaren heeft Vught 

een volwaardige bibliotheekvoorziening, kunst- en cultuureducatie en een theater. 

Ook de Vughtse ‘way of life’ kwam voorbij. Vught kent heel veel vrijwilligers. Daar draait het 

verenigingsleven op en ook ontstaan steeds meer waardevolle burgerinitiatieven. Voor ouderen, 

duurzaamheid maar ook voor bijvoorbeeld de Vughtse spoorlobby stonden initiatiefrijke inwoners 

aan de wieg van het succes. We hebben zeer betrokken inwoners en dat is belangrijk voor een 

gemeenschap. Net als de gemeenschapszin van bewoners want die bepalen de eigenheid van een 

dorp of wijk. Dat doet niet de gemeente. 
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 December. 

D66 Vught: voorliggende plannen N65 te ver  

afgedwaald van oorspronkelijke doelstelling 

Bij de aanpak van de N65 moeten we terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt: waar deden we 

het ook al weer voor? Dat zei D66-fractievoorzitter Birgit Cordes bij de behandeling van de mogelijke 

plannen met de N65. De op dat moment voorliggende mogelijkheden voor de aanpak van kruisingen 

op de N65 in Vught waren volgens de fractie te ver afgedreven van de verbetering van de 

leefbaarheid, oversteekbaarheid en veiligheid en staan een verdiepte ligging, ook op termijn, in de 

weg. De raad nam unaniem een motie met die strekking aan. 

Leefbaarheid als uitgangspunt voor de verdiepte ligging. Geen vierendeling van Vught, betere 

oversteekbaarheid en veiliger. Dát stond in de motie die al in 2009 werd aangenomen. “Maar de 

focus is verschoven en is komen te liggen op doorstroming van het verkeer op de N65”, aldus Cordes. 

Op de informatieavond bleek dat de maatregelen leiden tot 11,5 minuten tijdwinst voor verkeer op 

de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. En het teruggaan van drie naar één aansluiting voor Vught op 

de N65 geeft weer veel meer toename in verkeersbewegingen in Vught, ook op allerlei plaatsen waar 

je het in eerste instantie niet zou verwachten, zoals de Smalle Taalstraat en de Eikenlaan. Tijdwinst 

voor doorgaand verkeer en weinig winst voor het lokale verkeer. Geen winst voor de leefbaarheid 

van Vught maar de N65-reiziger die van Den Bosch naar Tilburg of vice versa is spekkoper. 

Verkeersdoorstroming was niet het oorspronkelijke doel maar leefbaarheid. 

De radicale ingreep ‘Vught-West’ die wordt voorgesteld door Natuur Netwerk Nederland (voorheen 

EHS ofwel Ecologische Hoofdstructuur) stuit op massale weerstand. Informatie was eerst laat of niet 

beschikbaar, ins en outs van onderbouwing van de keuzes ontbreken, vragen zijn niet of 

onvoldoende beantwoord. Burgers en raad niet meegenomen in het proces. Dat is niet meer van 

deze tijd. Wanneer je als Rijksoverheid een wijziging wilt doorvoeren, zoals nu voor de N65 wordt 

voorgesteld, dan kan dat alleen met draagvlak en dan moet je de Vughtse inwoner meenemen. In dit 

proces is dat niet gebeurd, constateerde de D66-fractie. 

  

 

 

 



D66 kiest voor ‘V3’: spoor zo lang mogelijk de grond in 

D66 Vught heeft tijdens de raadsvergadering over de variantenkeuze verdiept spoor na een grondige 

afweging gekozen voor spoorvariant V3 oftewel de langste van de twee voorliggende varianten. 

Daarbij gaf het eindresultaat op de langere termijn de doorslag. Voor de kortere termijn, tijdens de 

bouw dus, dienen alle spoorbewoners die dat wensen zo goed mogelijk geholpen worden aan 

alternatieven. In de gemeenteraad stemden bijna alle raadsleden voor V3.  

Gehoord hebbende de vele insprekers, gezien hebbende de locaties en gevoeld hebben de emoties 

die er leven, is er voor in totaal 502 miljoen euro toch geen ‘de beste oplossing’ voor Vught. Het 

spoor gaan verdiept en de pijn van de keuze gaat gevoeld worden. Bij V3 hardst door de 

spoorbewoners aan de westzijde en bij V3 oost verkort worden de spoorwoningen aan de oostzijde 

meest getroffen. Waarbij er een duidelijk onderscheid was in de lange termijn en de bouwperiode als 

korte termijn. Hoe dan ook een uiterst lastige keuze. Maar de keuze geeft ook duidelijkheid en 

ruimte om aan de gang te gaan, dus hakken we de knoop door. 

D66 kijkt bij een oplossing naar het beste eindresultaat. Dus is bij de weging gekeken naar hoe 

gedragen de variant is, naar de lengte van de verdiepte ligging en naar de noodzakelijke maatregelen 

per variant. De uitkomst van de enquête laat zien dat een meerderheid van Vught kiest voor V3. De 

lengte van de tunnel telt voor de fractie ook. We hebben één kans om het verdiepte spoor aan te 

leggen. Dat doen we voor de lange termijn, voor 100 jaar. Daarmee hebben wij een kans om het 

goed te doen. D66 kiest voor de langste tunnelbak: 1,6 kilometer oftewel maximaal de grond in en 

minder schermen. Vught heeft zich naar ’t spoor heeft gevormd en V3 doet meest recht aan die 

structuur en Vught blijft herkenbaar. 

  

 

D66 blij met nieuwe aanpak van de N65 

D66 is verheugd over de nieuwe plannen voor de N65 in Vught. De nieuwe plannen waarvoor D66-

wethouder Fons Potters een akkoord bereikte aan de onderhandelingstafel betekenen een langer 

stuk verdiepte ligging doordat de N65 bij de Martinilaan-De Bréautélaan de grond in gaat, zicht op 

extra aansluitingen bij de Helvoirtseweg en de besparing van natuur omdat ‘Vught-West’ niet 

doorgaat.  



Er is heel goed geluisterd naar de motie die onlangs unaniem is aangenomen in de gemeenteraad. De 

plannen sluiten veel meer aan bij de uitgangspunten waarmee we de gemeente, burgers en 

belangengroepen destijds begonnen zijn, namelijk de N65 de grond in”, aldus D66-fractievoorzitter 

Birgit Cordes. “Bovendien houden we zicht en de mogelijkheid dat de N65 in Vught op termijn 

helemaal verdiept aangelegd kan worden.” 

Martinilaan-De Bréautélaan 

Hier gaat de N65 tóch de grond in. Dat is forse winst ten opzichte van eerdere plannen. Hier zou óf 

een fietstunnel onder de N65 door komen óf een zogenoemde auto-fietsstraat, waarbij de N65 drie 

meter de lucht in zou gaan en de fietsers en de auto’s (auto te gast) eronderdoor. Beide opties 

hadden grote nadelen. Nu de N65 op die plek de grond in gaat er een zeer veilige oversteek voor 

fietsers komen: niet langer meer de drukke weg over waar vele tientallen auto’s en vrachtwagens 

elke dag door rood rijden, maar over de weg heen. Ook autoverkeer kan gebruik blijven maken van 

de oversteek. De aansluitingen op de N65 vervallen op die plek, zoals altijd al de plannen waren. 

Helvoirtseweg-Kennedylaan 

Hier gaat de N65 volledig de grond in. In de aanvankelijke plannen was ook nog de mogelijkheid dat 

de N65 slechts half-verdiept aangelegd zou worden. Dat zou betekenen dat de overgang enkele 

meters boven het huidige maaiveld gemaakt zou worden. In de oorspronkelijke plannen zouden er 

geen aansluitingen zijn voor auto’s. Deze kunnen dan dus wel over de N65 heen, net als fietsers, 

maar verkeer kan er niet op of af. 

Nieuw is dat er onderzocht wordt of hier een halve aansluiting gerealiseerd kan worden. Een halve 

aansluiting betekent dat autoverkeer vanaf de Helvoirtseweg/Kennedylaan de N65 op kan richting 

Helvoirt/Tilburg en dat automobilisten uit de richting Helvoirt/Tilburg de N65 af kunnen slaan naar 

de Helvoirtseweg/Kennedylaan. Onderzocht wordt ook of de huidige op- en afritten Olmenlaan en 

Rembrandtlaan in stand kunnen blijven en ingepast kunnen worden. Samen zouden zij dan een 

andere halve aansluiting zijn, maar dan de andere kant op. Hiermee ontstaan in Vught in een straal 

van enkele honderden meters een extra aansluiting op de N65. Deze extra aansluiting is zeer 

gewenst, omdat het vervallen van de aansluitingen bij zowel Martinilaan/De Bréautélaan als bij de 

Helvoirtseweg/Kennedylaan veel extra verkeer in Vught veroorzaakt dat een weg zoekt naar de N65. 

Niet alleen hoofdwegen maar ook verschillende andere straten krijgen dan veel extra verkeer te 

verwerken. 

Vijverbosweg-Boslaan 

Hier wordt de kruising verbreed. Er komen meer opstelstroken. Een verdiepte ligging was hier 

financieel niet haalbaar. Echter, de maatregelen die nu genomen worden staan een verdiepte ligging 

op termijn niet in de weg. Het vastgoed dat nu opgekocht wordt zou immers ook bij een verdiepte 

ligging opgekocht moeten worden. Niets doen aan dit kruispunt was geen optie. Het verkeer zou 

vastlopen en de file die nu iedere dag in de spits tussen de A2 en de Helvoirtseweg/Kennedylaan 

staat, zou daarmee verplaatst worden naar de bebouwde kom van Vught, waarmee de leefbaarheid 

fors verslechtert. De extra aansluitingen bij de Helvoirtseweg/Kennedylaan en de 

Olmenlaan/Rembrandtlaan zou de verkeersdruk voor de omgeving van dit kruispunt kunnen 

verzachten. 



Het verplaatsen (ofwel uitplaatsen) van de aansluiting naar buiten de bebouwde kom gaat niet door. 

Het plan wat er lag was het doortrekken van de Loonsebaan naar de Groenewouddreef. De 

Vijverbosweg zou in de huidige scherpe bocht bij de IJsvogel doorgetrokken worden naar dat nieuwe 

kruispunt op de N65 bij de Groenewouddreef. Verkeerskundig was het een te verdedigen optie, maar 

gezien de forse ingrepen in natuur en milieu niet realistisch. Dat werd onderstreept op een 

inspraakavond, waar vrijwel iedereen zich keerde tegen deze variant. 

De fractie van D66 is zeer te spreken over de nieuwe aanpassingen. Een paar weken terug zag het er 

nog somber uit, maar met dit pakket kan D66 uit de voeten. Maar D66 zal blijven strijden voor een 

volledig verdiepte N65 in Vught. Dat ligt nu nog niet binnen de mogelijkheden, maar we schrijven die 

optie beslist niet af. De werkzaamheden aan de N65 beginnen na 2020. De komende jaren wordt 

gebruikt voor de planstudiefase. 

 

 

D66 verheugd over terugkeer inzameling  

drankkartons per 1 januari 2016 

D66 Vught is verheugd over de terugkeer van het gescheiden inzamelen van drankkartons in Vught. 

Vanaf 1 januari 2016 mogen in de ‘plastic hero’-zak ook drankkartons gedaan worden. Mooi dat de 

lege melkpakken en drankkartons weer bij het plastic afval kunnen. Daarmee zorgen we er samen 

voor dat het karton, aluminium en plastic van de drankkartons wordt hergebruikt. Goed voor het 

milieu en goed voor onze portemonnee. Hoe minder in de grijze bak hoe beter. 

De proef van vorig jaar krijgt een definitief vervolg. Lege drankenkartons mogen bij het plastic omdat 

de verpakkingen onderdelen bevatten die kunnen prima worden hergebruikt. De techniek is zo ver 

dat deze onderdelen van elkaar gescheiden kunnen worden. De zakken met plastic verpakkingen en 

drankkartons kunnen door elkaar op de gebruikelijke inzameldagen aan de straat aangeboden 

worden. Natuurlijk mogen de zakken ook gratis ingeleverd worden op de milieustraat. 

  



 En verder. 

 

Op bezoek bij vergaderingen van gezamenlijke regelingen 

Gemeenschappelijke regelingen. Er zijn er steeds meer. Het gaat om zaken die regionaal geregeld 

worden, door een eigen bestuur. Klinkt in eerste instantie wellicht goed, maar de controleerbaarheid 

van deze organen is ver te zoeken, net als het democratische gehalte ervan. 

Henk Klösters is daarom dit jaar begonnen met het bijwonen van verschillende vergaderingen van 

dergelijke organen waar Vught in zit. De vergaderingen zijn immers openbaar, maar niemand die er 

op af komt. Zo zat Henk menig vergadering alleen op de publieke tribune. Nergens was er enige 

interesse en controle op dergelijke vergaderingen, noch bij de Omgevingsdienst Brabant Noord 

(ODBN), de GGD of de Veiligheidsregio.  

De verslagen van Henk zijn terug te lezen op www.d66vught.nl/actueel 

 

 

 

Columns Henk Klösters 

Ook in 2015 schreef Henk Klösters weer verschillende columns op onze website. Deze zijn terug te 

lezen via de volgende link: 

https://vught.d66.nl/henkklosters 

 

Verkiezingsmagazine 

En wat hadden we een mooi eigen verkiezingsmagazine. Wie na het lezen van dit verslag nóg meer 

wil lezen, kan het via de volgende link nog eens inzien: 

https://issuu.com/d66vught/docs/d66001-psverkiezingen2015-hr-wt/1?e=1 

http://www.d66vught.nl/actueel
https://vught.d66.nl/henkklosters
https://issuu.com/d66vught/docs/d66001-psverkiezingen2015-hr-wt/1?e=1

