
Verslag vergadering 10-6-2014 

Aanwezig: Gabriel vd Heijde, Hans de Boer en Jan-Pieter Blaauwhoed 

1. Hoorzitting bij ministerie van I&M 21 mei. 
Zie het verslag op de VAG site. 
Antwoord/besluit  van I&M wordt eind augustus verwacht (termijn van 12 weken) 
Ministerie is bereid een toelichting te geven over hoe de besluitvorming de afgelopen jaren 
tot stand is gekomen. Gabriel gaat afspraak maken met I&M voor vergadering in Oudenbosch 
(gemeentehuis). Indien mogelijk nog voor half juli. Hij wil tevens bekijken of een bredere 
groep hier bij aanwezig kan zijn (denk aan klankbordgroep, stuurgroep etc). 

2. Afspraak Statenfractie op 7 juli 18.30 uur in Den Bosch 
Wie gaan er mee: Gabriel, Hans (zal rijden), Rob? en Richard? 

3. Overleg met Harry Killaars over rekenmodel  voor risico beoordeling. 
Hoe is dit tot stand gekomen, waarop zijn keuzes gebaseerd? 
Gabriel regelt een afspraak. 

4. Welke gevaarlijke stoffen komen over het spoor? 
Volgens Hans gaat dit niet zoals het hoort. Vele gevaarlijke stoffen gaan door de kern 
waarvan het de vraag is of dit wel mag. Dit is eveneens de vraag voor de volgorde waarin de 
wagons aan elkaar gekoppeld zijn. Hans en Gabriel gaan ‘treinen spotten’. 

5. Artikel Volkskrant 
Er is een artikel in de volkskrant verschenen over treinen problematiek in Oost Nederland. 
Gabriel heeft contact gezocht met journalist over problematiek in West Brabant. Zal opnieuw 
contact opnemen met de redactie. 

6. Inschrijven bestuursleden bij Kamer van Koophandel. 
Gevraagd wordt aan Richard om dit te regelen. 

7. Integratie groep generalaat 
Gabriel zal navragen of en op welke wijze zij aangesloten wensen te zijn. 

8. Volgende vergadering: 2 september 20.00 uur bij Leonie Lips, St Pieter 4. 

Actielijst 

• Afspraak voor I&M meeting in Oudenbosch (GvdH) 

• Afspraak maken met Harry Killaars (GvdH) 

• Treinen spotten (HdB, GvdH) 

• Artikel volkskrant (GvdH) 

• Inschrijven bestuursleden KvK (RD) 

• Rol generalaat (GvdH) 

• Bezoek aan Statenfractie 7 juli. Aangeven of je mee kan (RD, RP) 

• Aangeven of vergadering op 2 sept mogelijk is bij Leonie (LL) 
 
 

 


