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in
											
											

diepgang

Investeren in Vught is investeren in Brabant

“Hoe komt de brandweer bij mij als de spoorbomen zo lang gesloten zijn?”
“Kan het de bedoeling zijn om een dorp zo onleefbaar te maken door
							
extra wachttijden, fijnstof en veiligheidsrisico’s?”
“Veiligheid staat voorop en is uiteindelijk niet in geld uit te drukken. Laat ons daarom niet in de steek”
“Ik woon pal langs de spoorlijn; de nieuwe plannen betekenen te grote geluidsoverlast en onveiligheid”
“Ik kan het spoor niet over met mijn rollator
			
vanwege de vele treinen. Ik ben 87 jaar”

“Wilt u a.u.b. komen kijken in Vught hoe onverantwoord dit plan is voor onze gemeente? Onverantwoord”
“U bent van harte uitgenodigd om te komen voelen hoe mijn bed trilt
		
als er goederentreinen langskomen. En dat straks 100 keer per dag”
“Vervoer per spoor is heel goed. Maar veiligheid en gezondheid van bewoners is van cruciaal belang
					
voor een duurzame oplossing. Durf te investeren in een duurzame toekomst”
“Mijn dochter slaapt nu al met oordopjes in en zelf trillen we af en toe zo in bed,
			
dat we denken dat er een aardbeving is. Met nog meer treinen slapen we helemaal niet meer!”

Gaat
u met ons de diepte in?
						
Geachte leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Vught wordt bedreigd. Asfalt en spoor trekken zware wissels op de gemeente
en vele duizenden inwoners. Dat gaat niet alleen om Vught. De problemen en
bedreigingen raken regio, Brabant en Nederland. Hoe? Dat laten wij u graag zien.
Is er een oplossing? Zeker. Met uw hulp. Daarvoor moeten we samen de diepte in.
Met het spoor. Zo scheppen we kansen voor Vught én Brabant. Voor onze inwoners,
de economie, recreatie en het milieu. Investeren in Vught is investeren in Brabant.
Wordt het kruispunt Vught de infrastructurele poort naar Brabantstad? De sterke
verbinding tussen Mainport en Brainport? De pulserende transportschakel tussen de
twee grootste economieën van Nederland? Of blijft Vught een nauwe flessenhals met
kwetsbare voorzieningen, grote risico’s en een cumulatie van overlast waar het dorp
aan te gronde gaat?
Het antwoord ligt in uw handen. Uw duurzame investering in het knelpunt Vught
kent alleen maar winnaars: Vught, Noord-Brabant en Nederland. In deze brochure
laten we u zien dat het doel de middelen heiligt. Kom naar Vught en overtuig u zelf.
U bent van harte welkom.
Het College van Burgemeester en Wethouders van Vught
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Waarom investeren in Vught?
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Vught is uniek
Net als zijn probleem

De weg is bereid,
het voorwerk gedaan,
de oplossing in zicht

De Vughtse problematiek met
weg en spoor kent - zelfs vóór
de realisatie van het Programma
Hoogfrequent Spoor (PHS) - haar
gelijke niet in Nederland. Het Rijk
(Ministerie en Tweede Kamer) en de
Provincie Noord-Brabant erkennen
deze uniciteit en de noodzaak voor
een duurzame oplossing op maat.

Samen met de regio en met de steun
van zijn inwoners zijn we ver gevorderd op de weg naar een duurzame
oplossing voor weg en spoor.
Het Rijk is bereid te investeren in
Vught en Brabant, mits de Provincie
meedoet. Het is dé kans voor
rijksinvesteringen in Brabant en het
moment van de waarheid voor Vught.
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Het belang van een
duurzame oplossing
in Vught gaat veel
verder dan Vught

Een veilige en volledig verdiepte ligging van het spoor biedt ruimte voor
de Brabantse ambities, maakt Vught
een sterke schakel in een cruciale
vervoersketen en draagt wezenlijk
bij aan de veiligheid op het Brabantse
spoor. Bovendien bevordert een
verdiept spoor de ruimtelijke en
economische kwaliteiten van een
unieke maar kwetsbare regio.
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Investeren in Vught
is investeren in een
van de visitekaartjes
van Brabant
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PHS en de gewijzigde
goederenroutes
bedienen de Randstad
en Brabantroute
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Daarom: Ga met
ons de diepte in en
investeer in Vught,
Brabant, Nederland
3

Vught heeft Brabant heel wat te
bieden: een bijzonder vestigingsklimaat, bloeiende zorgsector,
specifieke dienstverlening, instellingen
en instituten. Dit alles in een kwetsbare balans, bedreigd door PHS.

Dat betekent meer kansen en minder
overlast voor steden als Dordrecht,
Breda, Tilburg en Eindhoven, maar
de plannen verleggen de problemen
naar Meteren, Vught en Boxtel.
Ook daar eisen de extra overlast,
grote risico’s en druk op de leefbaarheid een passende oplossing.
Immers: eerlijk zullen we alles delen,
ook het recht op een toekomst.

Investeer in veiligheid, zekerheid,
leefbaarheid en duurzaamheid.
Laten we samen van de bedreiging
een kans maken die alleen maar
winnaars kent. Kies voor de weg
van A naar Beter. Voor iedereen.

Vught is uniek. Net als zijn probleem
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Twee drukke rijkswegen en twee drukke spoorlijnen vierendelen Vught.
Ze snijden de gemeente in vier stukken en trekken een zware wissel op de
leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Niets nieuws onder de zon.
De Vughtse problematiek met weg en spoor is bekend en uniek: geen andere
plek in Nederland kent een vergelijkbare concentratie van rijksinfrastructuur.

Die Vughtse uniciteit wordt door het Rijk en
de Provincie erkend. Zo vroeg de Tweede
Kamer in twee Kamerbreed gedragen moties
de Minister om aandacht voor de Vughtse
situatie en voor een oplossing op maat. Want
die Vughtse maat was vol. En het Programma
Hoogfrequent Spoor moest nog komen.
Van kwaad tot erger
Meer (vracht)verkeer op de N65, de verbreding van de A2, de geluidsaneringen langs alle
rijksassen en het Programma Hoogfrequent
Spoor (PHS). Nieuwe kansen voor reizend
en bedrijvig Nederland maar nieuwe bedreigingen, risico’s en overlast voor Vught. PHS
en de nieuwe goederenroutes over het spoor
- dwars door Vught - leiden in Vught niet
van A naar Beter, maar van kwaad tot erger.
Wat zegt de wet?
De wet beschermt de burgers. Ook de rijksinfrastructuur is aan wettelijke normen gebonden. Zij stellen paal en perk aan hinder. Maar
de wet bekijkt het sectoraal. Dat betekent:
per weg en per spoor. Maar waar de collectieve hinder van vier drukke verkeersaders
een cumulatie van overlast veroorzaakt,
schiet de wet te kort. Dat gebeurt in Vught,
waar de optelsom van alle effecten en risico’s
de wettelijke perken ver te buiten gaat.
De opeenhoping van geluid, luchtvervuiling,
trillingen, risico’s en gezondheidseffecten

- inclusief stress en slapeloosheid - krijgt
nergens in het proces aandacht. En dus krijgt
de Vughtse praktijk van alledag nergens
aandacht.
Wat doet de wet?
Vught staat dus buiten de wet. Passen we
desondanks de wettelijke geluidsanering
toe, dan lijkt de oplossing erger dan de kwaal.
Weg en spoor in Vught vereisen betonnen
geluidschermen van 4 tot 10 meter hoog,
midden door het dorpshart, tot een totale
lengte van 26(!) lange kilometers. Dat is van
’s-Hertogenbosch tot Tilburg. Voldoen we
vervolgens aan de norm, dan voldoet de
norm nog steeds niet aan Vught.
De praktijk
Overlast, hinder, risico’s en - zonder verdiepte ligging - monstrueuze voorzieningen
om deze te beperken. Wat betekent het in
de praktijk van Vught? De gevolgen voor de
interne bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit
en de sociale en economische levensvatbaarheid van de gemeente zijn enorm.
Het vestigingsklimaat verslechtert voor
bewoners, bedrijven en instellingen.
Ondernemers raken geïsoleerd van hun
klanten en trekken weg. De wachttijden,
drukte, overlast en risico’s op de beperkte
oversteekplaatsen van weg en spoor
veroorzaken ergernis, stress en chaos.

En altijd ligt er een ramp op de loer.
Bij de frequent optredende storingen
aan het spoor en bij de gelijkvloerse
kruisingen met lange wachttijden en
kwetsbare voorzieningen. Een ramp die
Vught treft, maar ook het verkeer en de
economie tot ver daarbuiten verlamt.
Van Randstad tot Ruhrgebied.
Van Amsterdam tot Maastricht.
De Vughtse praktijk laat nu al zien dat
het niet de vraag is óf er een ramp komt,
maar wanneer…
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De weg is bereid, het voorwerk gedaan, de oplossing in zicht
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Vught en zijn inwoners vechten al jaren voor erkenning van het probleem
en een broodnodige oplossing. Daarbij hebben we veel bereikt, en de
oplossing is in zicht. Maar nu PHS in sneltreinvaart nadert, is het erop of
eronder voor onze gemeente.
De plannen leiden tot fors meer personentreinen en tot acht(!) keer zo
veel goederentreinen over het zwaarbelaste gemengde spoornet van Vught.
Zonder duurzame oplossing zijn de gevolgen desastreus: grote extra risico’s,
ontoelaatbare overlast en woonwijken in een stalen wurggreep.

Aantal vrachtwagen die Vught passeren (per 24 uur)

18.200

Druk, drukker, drukst
Het wordt dus dringen op dat Vughtse spoor.
PHS perst straks elke dag zo’n 432 personentreinen (nu: 360) en maximaal 166 goederentreinen (nu: 22) door de overvolle Vughtse
flessenhals. Al die treinen denderen dwars
door Vughtse woonwijken, langs scholen en
zorgparken waar de overlast regeert en de
veiligheid en leefbaarheid nu al onder grote
druk staan.

Verdiept spoor Vught in MER!
Jarenlange, intensieve lobby, overleg en acties
en de massale steun van grote groepen inwoners hebben voor een brede erkenning van
en steun voor het ‘probleem Vught’ gezorgd
bij Ministerie, Minister, Tweede Kamer,
Provincie, Rijkswaterstaat en ProRail. Mede
dankzij uw steun leidde dit tot de aanpak van
de N65 en een onderzoek naar een verdiept
spoor als onderdeel van de MER voor PHS!

De Milieueffect Rapportage (MER)
PHS wordt op de rails gezet. Het Ministerie
van Infrastructuur & Milieu werkt op dit
moment de Milieueffect Rapportage (MER)
uit. Het stuk brengt de effecten van PHS op
de omgeving in kaart. Voor Vught is dat erg
belangrijk, want mede door de roep en de
inspanningen van duizenden Vughtenaren,
belangengroepen en de gemeente, besteedt
de MER veel aandacht aan het dorp.
Niet voor niets.

Het moment van de waarheid
Bovendien heeft de Minister expliciet stil
gestaan bij de relatie tussen de N65 en het
spoor. Daarom vinden onderzoek, participatie en besluitvorming PHS en N65 gekoppeld

Aantal goederen- en passagierstreinen per 24 uur in 2013 en 2020
2013

2020

220 86 -166
360 432

plaats. Medio 2014 kiest de Minister, in
overleg met de Provincie Noord-Brabant
en de gemeente Vught, hoe de uiteindelijke
oplossing voor weg en spoorweg er in
Vught uit gaat zien. Tot onze grote vreugde
is de Minister bereid extra middelen
voor de verdiepte ligging van het spoor
te reserveren. Voorwaarde is wel dat de
Provincie bereid is tot cofinanciering.
De weg is bereid, het voorwerk gedaan,
de blik gericht op Provincie en Rijk. Het is
het moment van de waarheid.
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What’s in it for you?
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Een volledig verdiepte ligging van het spoor door Vught is een duurzame,
maar een dure oplossing. Zoveel geld investeren in één gemeente.
Is dat wel verantwoord? Heiligt het doel de middelen? En wat winnen
het Rijk en de Provincie Noord-Brabant daarbij?

Investeren in de infrastructuur in Vught is
veel meer dan investeren in Vught. Het is
investeren in Brabant, Nederland, economie,
landschap, leefbaarheid, duurzaamheid en
bereikbaarheid. Het is ook investeren in:
• Brabantse ambities
Noord-Brabant is ambitieus. De tweede
economie van Nederland kent een strategisch sterke ligging en verbindt de Vlaamse
Ruit, de Randstad en het Ruhrgebied.
De Provincie wil tot de top van de Europese
kennis- en innovatieregio’s behoren.
Daarin past de hoogwaardige industrie van
de regio Eindhoven en de groei van zijn luchthaven. En investeren in een robuuste, veilige,
bedrijfszekere infrastructuur zonder zwakke
schakels. Infrastructuur is niet de sluitpost
op de begroting. Het is een voorwaarde voor
de Brabantse ambities.

Knelpunten Rijksinfrastructuur Vught

• e
 en sterke schakel van de
vervoersketting
De spoor- en rijkswegen door het strategisch
gelegen Vught behoren tot de economische
levensaders van Brabant, Nederland en
zelfs Europa. Een beproefde vervoersketen,
zo sterk als zijn zwakste schakel. Vught is
zo’n zwakke schakel. Een smal, kwetsbaar
maar cruciaal kruispunt tussen woonwijken,
scholen, zorginstellingen en winkelcentra.
Een verdiept spoor in Vught staat borg voor
een veilig, ononderbroken transport van
mensen en goederen door Vught, Brabant en

Nederland. Zonder storingen, incidenten en
rampen - al of niet met gevaarlijke stoffen - in
een dichtbevolkt gebied. Het wordt zelfs een
stuk veiliger op de N65, als het gevaarlijke
spoorviaduct verdwijnt. Daarom investeert
u in Brabant, als u investeert in Vught.
• veiligheid
Wetteren, Parijs, Lac Megantic, Santiago
de Compostella… het zijn slechts recente
voorbeelden van spoorrampen met doden
en gewonden. De veiligheid op en rond het
spoor blijkt kwetsbaar, steeds weer. Ook in
Vught zijn incidenten, ongevallen en bijnarampen geen uitzondering. Nu al.
Het tracé door Vught is één van de drukste
van het land. Een gemengd spoornet
met wissels dwars door woonwijken en
gedwarsboomd door gevaarlijke, gelijkvloerse
kruisingen. Toegankelijk voor spelende
kinderen en voor de patiënten van een
psychiatrisch ziekenhuis die niet zelden
hun einde zoeken voor de wielen van een
naderende trein. En waar de forse groei
van het goederenvervoer door een bewoond
gebied de risico’s buitenproportioneel
vergroot. Het gaat bovendien niet om Vught
alleen. Gaat het hier fout, dan volgt een
verkeersinfarct die alle transporten tot in
de verre omtrek verlamt. Deze situatie
vereist een optimale, verdiepte inpassing
en tolereert geen lapmiddelen. Veiligheid
in Vught is veiligheid in Brabant.

• ruimtelijke kwaliteit
Investeren in ruimtelijke kwaliteit is op de
eerste plaats een verantwoordelijkheid van
de provinciale overheid. Investeren in duurzame, veilige infrastructuur is investeren in
ruimte, landschap, mensen, instellingen en
bedrijven. Kortom, in het behoud van de
kernkwaliteiten van Noord-Brabant.
Brabant kent een bijzonder landschappelijk
patroon met een fijnmazige vervlechting
van stedelijk en landelijk gebied. In dit
roodgroene mozaïek vinden inwoners en
bezoekers een unieke balans tussen (hoog)
stedelijke voorzieningen en rust en ruimte.
Die balans dreigt in Vught te ontsporen.
Ook dit gaat niet om Vught alleen. Vught
maakt deel uit van het bijzondere, Brabantse landschap met waardevolle natuur en
hoogwaardige landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. Deze zetten Brabant op
de kaart en bieden burgers, bedrijven en
instellingen een hoogwaardig, aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Dit mozaïek van rust,
ruimte, stedelijke kernen en een goede
bereikbaarheid is een vervlochten eenheid.
Raakt Vught in verval, dan verliest niet
alleen een Brabantse gemeente.
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Vught heeft Brabant wat te bieden

4

Het gaat dus niet alleen om Vught, maar tot ver daarbuiten. Maar ook het
dorp zelf heeft Brabant heel wat te bieden. Het groene Vught met zijn
bossen en landgoederen behoort tot de populairste woongemeenten van
Nederland. Gelegen in het Groene Woud, de karakteristieke Meierij en
nabij de Loonse en Drunense Duinen, maakt Vught deel uit van een speciaal
maar kwetsbaar stukje Brabant op de grens van stad en land. Zonder valse
bescheidenheid mogen we stellen dat Vught een van de visitekaartjes is van
onze mooie provincie.

De ‘zorg’ gedijt in Vught
De bijzondere ligging en ruimtelijke kwaliteiten bieden een uitstekend vestigingsklimaat
voor de van oudsher bloeiende zorgsector
en aanvullende dienstensector. Hier zetelt
Reinier van Arkel, het oudste psychiatrisch
ziekenhuis van Nederland, een begrip in het
hele land. In de Vughtse habitat dijde de zorg
uit tot een breed en complex geheel, een
economie op zichzelf.

Ook andere speciale diensten en instituten vinden onderdak op maat in Vught: de
penitentiaire inrichting, de Koninklijke Genie,
opleidingsinstituten, conferentie- en onderzoeksoorden. En natuurlijk Nationaal
Monument Kamp Vught met ruim 60.000
bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland.
De veelal kwetsbare doelgroepen vragen
om een toegankelijke, veilige omgeving met
duidelijke grenzen en bakens; om minder
overlast en veilige, bereikbare oversteekplaatsen over een verdiept, ontoegankelijk
spoor.

Bedreigingen rukken op
Al jarenlang bedreigen weg en spoor de
bijzondere historische, sociale, ecologische
en economische infrastructuur van Vught.
Maar wij vrezen dat - zonder duurzame
oplossingen - de komst van PHS en een
massale toename van het goederenvervoer
de balans tussen rust en ruimte en bereikbaarheid en vervoer definitief ontwrichten.
De bedreigingen rukken op. Met alle sociale
en economische gevolgen voor Vught
van dien.
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Eerlijk zullen we alles delen?
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Velen profiteren van het Programma Hoogfrequent Spoor en de gewijzigde
goederenroutes:
• De reizigers van de Randstad en de andere grote steden van Nederland
• De regio Eindhoven: betere verbinding en meer economische potentie
• Rotterdam-Venlo, dat profiteert van het traject ‘Meteren-Boxtel’
• De BV Nederland
• Dordrecht, Breda, Tilburg: minder goederen en gevaarlijke stoffen Brabantroute
• Brabant: stedelijke en economische ontwikkeling
• Het buitenland: transport naar Duitsland en verder Europa in

Vught profiteert niet. Integendeel. Hier stoppen geen extra treinen; ze passeren slechts.
Langs beton, staal en kwetsbare overgangen,
in een wolk van overlast. Ondertussen neemt
Vught wel een relatief fors deel van de last
over van Brabantstad en de Randstad. Daarmee levert de gemeente een forse bijdrage
aan de stedelijke en economische ontwikkeling van Brabant en Nederland. Mooi. Maar
tegen welke prijs? En wat staat daar tegenover?
We begrijpen en onderschrijven de grote
belangen en ambities die PHS naderbij brengt.
Maar waar de grote steden en economische
hotspots volop ruimte krijgen om zich verder
te ontwikkelen, kan het toch niet zo zijn dat
onze ruimte, groei, veiligheid en kwaliteiten
daaraan opgeofferd worden. Eerlijk zullen
we alles delen; de lusten en de lasten.

Wat investeert Vught zelf?
Eerlijk zullen we alles delen. Gaat het over
geld, dan investeert Vught - zeker naar
verhouding - zelf veel in zijn waarden en
kwaliteiten. Met 10 miljoen voor de N65 en
125.000 euro aan studiekosten voor de MIRT
Verkenning van deze weg, laten we zien dat
het ons ernst is. Daarbij hebben we nu al
bijna 2 miljoen geïnvesteerd in deskundige
expertise, voorbereiding en ondersteuning.
Tenslotte wachten ons nog forse investeringen in het lokale wegennet en openbare
ruimte in het verlengde van een duurzame
oplossing. Het dorp gaat voor jaren op de
schop en de littekens moeten in de daarop
volgende jaren worden hersteld.

Ga met ons de diepte in;
geef Vught een toekomst
Een veilige, volledig verdiepte ligging van
het spoor door Vught kost € 500 miljoen.
De MER-studie onderzoekt kosten
en baten van de verschillende varianten
van een verdiepte ligging. Vught heeft de
Minister van Infrastructuur en Milieu om
een verdiepte ligging en middelen gevraagd.
Met succes! Het Ministerie is bereid om
extra middelen voor de verdiepte ligging
te reserveren, mits met de Provincie tot
redelijke afspraken voor cofinanciering
wordt gekomen. Dat is ons verzoek en
dat van duizenden Vughtenaren aan u:
ga met ons de diepte in, help mee aan een
duurzame oplossing en geef Vught een
toekomst. Niet alleen voor ons, maar ook
voor Brabant én voor Nederland.
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Kies voor kansen
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Leiden alle wegen door Vught? Het lijkt er wel op. De N65, A2 en twee
drukbereden sporen snijden door de Vughtse kern. Het verkeer kan niet
om Vught en door de ecologische hoofdstructuur heen.

Kiezen voor bedreigingen?
De spoorplannen laten de volle Vughtse
emmer eindelijk overlopen. In ieder geval
voor maar liefst 7.000 Vughtenaren die direct
aan het spoor wonen. Maar feitelijk gaat de
hele gemeenschap gebukt onder overlast,
risico’s, geluidswallen en eindeloze wachttijden voor overweg en kruising. Secundair
krijgen we te maken met forse waardevermindering van het Vughts onroerend
goed, economische en sociale stagnatie en
definitieve betonrot. Niet in de geluidschermen, maar in de fundamenten van het dorp.
Of kiezen voor kansen?
Natuurlijk lost zelfs een volledig verdiept
spoor niet alle problemen op. Maar het biedt
wel kansen. De vierendeling wordt voor
een belangrijk deel teniet gedaan, de veiligheid krijgt een forse impuls, wachttijden
verdwijnen en de overlast vermindert.
De sociale cohesie neemt toe, ondernemingen en instellingen gedijen en het
IJzeren Gordijn van betonnen schermen
dwars door de gemeente, blijft Vught
bespaard.
Win win
We werken graag mee aan een goede en
veilige oplossing. De constructieve samenwerking met de rijksoverheid, regio, ProRail
en Rijkswaterstaat bevestigt dat. Ook de
nieuwe bedreigingen zijn geen reden om onze
hakken in het zand te zetten. Nee, Vught

erkent het grote (economische) belang van
goede verbindingen en duurzame bereikbaarheid van binnen- en buitenland. Samen met
Rijk en Provincie willen we ons inspannen
voor een win winsituatie die een structureel,
veilig transport van mensen en goederen
garandeert en gelijktijdig het Brabantse dorp
en zijn omgeving kans van leven biedt.
Zoals gezegd: wij zijn ervan overtuigd dat een
duurzame, veilige oplossing voor Vught zich
terug betaalt. Niet alleen aan Vught, maar
aan het hele land.
Samen voor Vught
Ook onze inwoners zetten zich in. Massaal,
en verenigd in ‘Samen voor Vught’. Deze
vereniging brengt tal van plaatselijke belangengroepen bij elkaar van bewoners die zich
sinds jaar en dag collectief inzetten voor een
duurzame oplossing die de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid bevordert. ‘Samen
voor Vught’ heeft zich ontwikkeld tot een

waardevolle en betrokken partner met
een grote achterban die verder kijkt dan
de Vughtse gemeentegrenzen. Samen
maken we ons sterk voor de kwaliteiten
die onze regio sterk maken. Ook ‘Samen
voor Vught’ ziet een verdiepte ligging
van het spoor als enige maatschappelijk
verantwoorde oplossing voor de huidige
en toekomstige generaties.
Van A naar Beter. Voor iedereen
De snelwegen en spoorwegen zijn de
economische levensaders van Nederland.
Die hou je gezond. Die hou je sterk.
Die hou je veilig. Maar die hou je vooral in
dienst van het lichaam dat Noord-Brabant
heet. Zo maken we samen van de dreiging
een kans en zijn we op de goede weg.
Van A naar Beter. Voor iedereen.
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Van A naar Beter.
Voor iedereen
De snelwegen en spoorwegen zijn de economische levensaders van Nederland.
Die hou je gezond. Die hou je sterk. Die hou je veilig. Maar die hou je vooral
in dienst van het lichaam dat Noord-Brabant heet. Zo maken we samen van de
dreiging een kans en zijn we op de goede weg. Van A naar Beter. Voor iedereen.
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