
Oudenbosch dd-10-01-2014  
 
Vergadering VAG 07-01-2014 
 
 
Aanwezig: Leoni Lips, Rob Poots,Martien Wit, Hans de Boer. 
                Gabriel vd Heijde afgemeld wegens ziekte. 
   
 

Notulen  
 

1) Notulen vergadering 16-12-2013 besproken. 
2 GSM nr’s van bestuursleden zijn verwisseld, Leoni stuurt bijgewerkt lijstje rond  

2) Verzonden stukken:  
Zienswijze en bezwaarschrift zijn verzonden aan Ministerie 

3) Nog te verzenden stukken: 
Procedure WOB voor Ministerie en voor Gemeente Halderberge 
welke door Gabriel zijn opgesteld ondertekend en worden door Hans op de post gedaan. 

4) Persberichten:  
2 inhoudelijk goede artikelen welke in BNdeStem hebben gestaan, zijn middels knipselkrant 
door de leden gelezen.  
Artikel voor de Halderbergse bode werd door de redactie niet geplaatst wegens politieke 
kleuring. Na aanpassing verschijnt het in week 2 ook in de Roosendaalse en Moerdijkse 
editie. 
Conclusie: Persberichten zoveel als mogelijk politiek neutraal. 
Sociale media: 
Richard had contact met directie Marktland college over medewerking van deze school om 
leerlingen te motiveren nieuws over Wet basisspoor via facebook etc te verspreiden. 
Vanwege management problemen verleende men geen medewerking. 
Contact met wijkvereniging: Gabriel heeft de informatiebrief opgesteld, Leoni stuurt deze brief 
naar Martien, hij coordineert de huis aan huis verspreiding. Zie ook bij pun t 7 . 
De communicatie met wijkvereniging Velletri is wat blijven hangen. 
Contact met andere Spoorgemeenten: 
Besproken of we contact moeten zoeken naar “actiegroepen” in overige spoorgemeenten. 
Besloten om ,buiten het contact met de groep Moerdijk, hier geen energie in te steken. We 
willen ons beperken tot onze 1e prioriteit: de Procedure WOB. 

5) Binnengekomen stukken: 
Ontvangstbevestiging van onze ingediende Zienswijze door Ministerie I&M 
Brief van KvK waarin ze om nadere informatie vragen over huidige bestuursfunctie van 
Martien. Leonie en Martin handelen dit af. 

6) Bestuursvacatures: Richard heeft meerdere mensen w.o.  
3 juristen benaderd voor de voorzitters of adviserende functie, echter zonder resultaat. Verder 
heeft hij Jan Pieter Blauwhoed benaderd, hij was op beide informatieavonden en heeft ook 
een Zienswijze ingestuurd. Hij woont in de Lollestraat,ambieert geen voorzittersfunctie, maar 
was wel geinteresseerd  in onze aanpak en is daarom uitgenodigd voor de volgende 
vergadering .  
Marije Kalis, bij VAG 1 aktief met ondersteunend werk , is benaderd en heeft toegezegd te 
willen folderen 
Als laatste is Pierre de Rooij benaderd, hij woont Bosschendijk 23 
en wil hand en spandiensten verrichten. 
Gabriel had gesprek met Barry van Beers over adviesfunctie, hebben nog geen concreet 
antwoord. 

7) Opzetten leden administratie en werving 
Martien gaat de kar trekken, hij zorgt dat de informatiebrief ,welke Gabriel heeft opgesteld, 
wordt verspreid en neemt contact op met Wijkvereniging Velletri voor mogelijke digitale 
distributie. 

8) Financien:  
Martien en Leoni stellen samen actueel saldo van VAG vast. 
Rabobank was de voordeligst bank, rekening wordt geopend als de bescheiden van KvK 



binnen zijn. Leoni en Richard gaan zich bij Rabo als rekening gerechtigde van VAG 
inschrijven . 

9) Wijziging statuten: 
Martien gaat in de oude VAG administratie de statuten zoeken. 
De wijziging betreft uitsluitend de gewijzigde bestuursleden. 

10)  
Aktielijst : 
WOB versturen           Hans 
Ledenwervingsaktie       Martien 
Overleg gemeente Halderberge:  
verzoek naar gemeente is uit             Gabriel,Rob en Richard 
Contact wijkvereniging Velletri                         (voorlopig)Richard 
 
POLITIEK CAFE Progressief Halderberge (club van Garbriel)    F&A 
Op 13-01-14  Inloop vanaf 19.30 , aanvang 20.00      
 
 
 
 
                
 

 
  
 

 
   

  
 
 

 
 


