
 
Verslag vergadering VAG 29-01-2014 
 
 
Aanwezig: Leoni Lips, Gabriel vd Heijde ,Martien de Wit, Hans de Boer. 
Mario Stolker en Jan Pieter Blauwhoed 
Afgemeld Rob Poots. 
 
 

Notulen  
 

1) Notulen vergadering 07-01-2014 besproken. 
Geen op/aanmerkingen 

2) Binnengekomen stukken. 
Ontvangst bevestiging WOB gemeente Halderberge 
Ontvangst bevestiging WOB en verzoek tot uitstel van 4 weken 
Ministerie M&I 
Nog geen ontvangst bevestiging van het bezwaarschrift, Gabriel 
gaat hier achter aan. 
Mail van Petra Monden voorzitter ouderencommissie Mavo/BGL 
Marktland college. Ze geeft aan, ons verzoek schooljeugd in te 
schakelen om via de sociale media aandacht te vragen voor de 
goederenspoor problematiek, te bespreken op hun volgende 
vergadering. 
Verzoek aan Richard om dezelfde vraag aan het Prinsentuin college 
te stellen. 
Verslag Gabriel van overleg gemeente op 28-01-14 

3) Leden administratie 
Martien heeft ca 30 leden ingeschreven, w.o. ook mensen uit 
Roosendaal. 
Flyer : Marja (echtgenote van Martien) heeft ca 500 exemplaren 
verspreid in de spoorzone. Besloten om nog door te gaan met 
verspreiden in een wat groter gebied. Ze kan hierbij hulp krijgen 
van Jan Pieter,Pierre de Rooij en Marije Kalis. 
Richard mailt Flyer door naar wijkvereniging Velletri en neemt 
contact op met wijkvereniging Albano 

4) Financiën 
KvK en rekening bij Rabo bank is geregeld. 
Postadres is bij Richard, hij brengt stukken naar Leoni 
Saldo VAG1 wordt door Leoni en Martien vastgesteld en 
overgedragen aan VAG2 

5) Website 
Provily Engineering uit Hoeven, die contact heeft met iemand die 
onze website kan bouwen laat niets van zich horen. 
Mario Stolker kwam met voorstel dit op te zetten mbv Website1,2,3 
De kosten bedragen ca €10,- per maand, omdat een alternatief wel 
minder kostbaar is, maar meer werk kost, werd besloten op voorstel 
van Mario in te gaan .Hij maakt een opzet en stuurt dit rond. 



Richard stuurt Flyer ,info bestuur naar Mario en maakt een overzicht 
onze  activiteiten . 

6) Politiek 
Politiek café Progressief Halderberge: 
We hebben onze bezwaren, vooral naar Stientje van Veldhoven  
2e kamerlid D66 goed kunnen overbrengen. Inmiddels heeft ze 
hierover Kamer vragen gesteld aan de minister. 
De andere politici van het Provincie bestuur, hebben infrastructuur 
niet in hun programma. Wel gaven ze aan dat we niet te hoge 
verwachtingen moeten hebben en slechts kleine stapjes kunnen 
maken. De aanwezige lokale politici toonden geen betrokkenheid, 
maar volgens Gabriel komt daar nu beweging in. 
Gabriel heeft SP bestuur in oprichting op hun verzoek informatie   
opgestuurd,heeft nog geen reactie ontvangen en stuurt een 
reminder. 
Communicatie gemeente Halderberge 
Op 28-01-14 was er constructief overleg tussen de gemeente en een 
afvaardiging van VAG t.w. Gabriel, Martien en Hans. 
Het door Gabriel prima geschreven verslag heeft  hij al verspreid, 
maar is ook als bijlage bijgevoegd. 
Verdere informatie uit Den Haag 
Op initiatief van VVD fractie Moerdijk bezoekt minister Melanie 
Schulz van Haegen op 10-02-14 onze regio. Ze rijdt per trein van 
Roosendaal naar Moerdijk. In Oudenbosch stapt ook een delegatie in 
en zo mogelijk krijgen we een uitnodiging voor een kleine 
afvaardiging. De vergadering was van mening dat Rob Poots de 
meest representatieve figuur van VAG is. 
Het is gewenst om met een afvaardiging naar de openbare 
bijeenkomst in het gemeentehuis in Zevenbergen te gaan, waar van 
14.30 tot 16.00 vragen aan de minister kunnen worden gesteld. 

7)Wat verder ter tafel kwam 
   Voorzitter: Gemeente regelt contact tussen VAG en “Generalaat  

groep” . Harry Houthuijsen is hiervan woordvoerder en zou mogelijk  
een geschikte voorzitter kunnen zijn. 
Burgemeester van Woensdrecht en voormalig wethouder van 
Roosendaal Dhr. Steven Adriaansen heeft een belangrijke rol 
gespeeld in het overleg over de Wet Basisspoor tussen het 
ministerie en de regio. 
Gabriel probeert een afspraak met hem te maken, om meer 
achtergronden van dit overleg boven water te krijgen. 
Op 25-02-14 wordt in Halderberge een lijsttrekkers debat 
gehouden, nadere bijzonderheden volgen, svp datum noteren. 
Leesgroep: Richard stelt voor een leesgroep te formeren die onder 
regie van VAG de WOB gaat doornemen. 
Gabriel neemt contact op met Caspar de Bruin , die als direct 
belanghebbende goed is ingelezen. Iedereen denkt na over 
kandidaten 
 



 
 
 
8)Aktielijst 
Ledenwerving: doorgaan met Flyer     Martien 
Boekhouding VAG1 transformeren naar VAG2  Leoni/Martien 
Website voorstel           Mario 
Flyer mailen naar  wijkvereniging Velletri     Richard 
Overzicht van onze lopende aktiviteiten    Richard
  
Contact wijkvereniging Albano     Richard  
Contact Marktland en Prinsentuin college    Richard 
Bezoek Minister I&M  10-02-14         Rob/allen 
Lijsttrekkers debat               25-02-14         allen 
Overleg VAG/Generalaat groep     Gabriel 
 
Volgende vergadering        18-03-14 20.00 bij Gabriel St Pieter 16
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