
 

 

 
 
p/a Luissel 9 
5282 JD Boxtel 
     Aan de Voorzitter van de Raad 
      van de gemeente Boxtel 
 
betreft: Regionale aanpak PHS 
 

Boxtel, 26 mei 2014 
 

Geachte Voorzitter, 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande vragen aan de orde te stellen in de vergadering 
van 27 mei a.s. tijdens het “vragenhalfuurtje”. 
 
Op zaterdag 17 mei zijn wij door Burgemeester Buis geïnformeerd over het feit dat hij 
afgesproken had met Burgemeester Van de Mortel van Vught dat de staatssecretaris ook tijd 
zou krijgen van Vught om door te komen naar Boxtel na haar bezoek aan Vught. Daardoor 
kon ze kennis nemen van de situatie ter plekke van de dubbele overweg. Wij waren 
verheugd over deze afspraak en daardoor leek er nog geen vuiltje aan de lucht in de 
regionale PHS-aanpak . 
 
Door enerzijds de berichtgevingen in de media omtrent het bezoek van  staatssecretaris 
Mansveld  aan Vught waarbij er geen gevolg is gegeven aan de gemaakte afspraak tussen 
beide burgemeesters (en Boxtel dus niet meer bezocht kon worden), en anderzijds de 
inhoud van de  twitterberichten van wethouder Van den Dungen van gemeente Haaren lijkt 
de verstandhouding in de regionale PHS-aanpak niet zo goed te zijn. 
 
Daar bovenop komt nog dat de gemeente Den Bosch terug lijkt te komen op het 
voorkeursbesluit PHS, door nu de staatssecretaris te vragen om de snelheid van de treinen 
in Den Bosch te verlagen naar 40 km/u met als motivatie de leefbaarheid in Den Bosch. 
 
Wij weten hoe belangrijk de regionale PHS-aanpak is, zowel voor de rijks- als 
regiofinanciering, en deze lijkt in gevaar te komen. 
Daarom hebben wij de volgende vraag over het proces en niet over de inhoud van de 
afspraken, want daar worden we separaat over bijgepraat. 
 
Hoe is het recente proces en de recente samenwerking met de andere betrokken gemeenten 
verlopen in het kader van PHS en zitten we allemaal weer op hetzelfde spoor? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Fractie BALANS: 
Mariëlle van Alphen 
Erica Vos, woordvoerder 
Wim van der Zanden  
Willy van Zuijlen 


