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Secretariaat:Kievitstraat 517491 CM Delden 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 
Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH) 

Datum: 16 februari 2016 Plaats: Parochiehuis, Langestraat 79 te Delden 

Aanwezig namens bestuur: de heren Koppen de Neve/voorzitter, Schutte/penningmeester, 
Van Ittersum, Gerritsjans en mevrouw Eibergen/secretaris 
Alsmede 5 leden en de heer Derks van RONA 
Bericht van verhindering van 9 leden 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet aanwezigen welkom, in het bijzonder de 
heer Derks van RONA. De agenda wordt conform voorstel gevolgd. 

2. Notulen ALV d.d. 12 februari 2015 
De notulen worden, met dank aan de secretaris, ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Jaarverslag 2015 
- Het bestuursverslag 2015 wordt kort toegelicht door de voorzitter. Er zijn geen vragen. 
- Het financieel verslag 2015 wordt kort toegelicht door de penningmeester. Er zijn geen vragen. 
 

4. Verslag door de kascommissie 
De kascommissie, voor het boekjaar 2015 bestaande uit de heren Bolwerk en De Bruijn, deelt bij 
monde van de heer Bolwerk mee dat de penningmeester alle benodigde bescheiden heeft gedeeld 
met de leden van de kascommissie. Alles is in orde bevonden; ook de saldi van de bankrekening 
kloppen. 

De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur. De 
ALV bevestigt dit met applaus. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun 
werkzaamheden. 

5. Begroting 2016 
De penningmeester licht de begroting 2016 kort toe. Deze is gebaseerd op een contributie van nihil, 
ingegeven door het feit dat er door geringe bestedingen in 2015 voldoende middelen in kas zijn om 
te voorziene lasten in 2016 te kunnen dekken. 

De heer Delfos vraagt of het zinvol is het bestuur te machtigen in de loop van het jaar alsnog een 
contributie van € 10 te vragen. Dat lijkt juridisch niet verstandig. Bovendien leert de ervaring dat als 
er onverwacht een tekort aan middelen zou dreigen, veel leden na een oproep bereid zijn om alsnog 
iets te doneren. 

De ALV gaat akkoord met een contributie van nihil voor het jaar 2016, en keurt de begroting 2016 
goed. 

6. Benoeming kascommissie 
De heer De Bruijn is aftredend lid van de kascommissie. De voorzitter vraagt de vergadering wie er in 
zijn plaats zitting wil nemen in de kascommissie voor het lopende kalenderjaar. De heer Troch uit 
Delden stelt zich hiervoor beschikbaar . De ALV gaat hiermee bij acclamatie akkoord. De 
kascommissie voor het boekjaar 2016 bestaat derhalve uit de heren Bolwerk en Troch. De 
penningmeester zal de e-mailadressen aan betrokkenen doorgeven. 

7. Samenstelling bestuur 
Voorzitter de heer Koppen de Neve, secretaris mevrouw Eibergen, penningmeester de heer Schutte 
en de heer Van Ittersum zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar. De heer Smit is eveneens 
volgens rooster aftredend, maar stelt zich niet herkiesbaar vanwege zijn drukke werkzaamheden in 
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Brussel. De voorzitter stelt dat dit jaar het bestuur wel met vijf leden door kan gaan. Er zijn geen 
tegenkandidaten. De genoemde leden worden bij acclamatie herbenoemd. 

8. Mededelingen 
- De voorzitter meldt dat hij evenals voorgaande jaren regelmatig overleg heeft met de heer 

John Meijer, verkeerskundige bij de gemeente Hof van Twente. Met name de stand van zaken op 
de Twentekanaallijn t.a.v. trillingen en geluid komen aan de orde. Vanaf eind augustus 2014 zijn 
gedurende een jaar geluidmetingen verricht op een locatie langs de TKL in Ambt Delden. Het 
evaluatierapport wordt in het eerste kwartaal 2016 verwacht. 
- De voorzitter geeft aan dat hij zal nagaan wat de oorzaak is van de toename van het 

goederenvervoer over de TKL met name in avond en nacht de afgelopen weken en wat de 
verwachtingen hieromtrent zijn. 
- De voorzitter wijst de leden erop dat een klacht over spoorweglawaai ingediend kan worden bij 

ProRail tel.: 0800 77 67 245 of via www.prorail.nl/omwonenden/contact-publiek. Zie ook de 
website.  

- De heer Schutte meldt dat minister en staatssecretaris de Tweede Kamer bij brief van 13 januari 
2016 geïnformeerd hebben over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2014 van ProRail 
alsmede hun mening hierover in de Nota van Bevindingen over de nalevingsverslagen 
geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014. Hieruit volgt dat er voor de TKL in 2014 
geen overschrijding van de geluidsnormen heeft plaatsgevonden. Hij beveelt de rapportage ter 
lezing aan; die staat op de website www.twentekanaallijn.nl/documentatie. 

- De heer Derks meldt de stand van zaken bij RONA en geeft aan dat de ALV van RONA (voor leden 
en belangstellenden) plaats zal vinden op 20 april 2016 om 20:00 uur in het Parochiehuis, 
Langestraat 81 te Delden. 
- De heer Derks pleit voor continuering van samenwerking en het delen van expertise van de 

verschillende spooractiegroepen. 

9. Rondvraag 
- De heer Delfos vraagt aandacht voor de lange tijd dat de spoorwegovergang midden in Delden 

dicht is voordat de trein vanuit Hengelo is gepasseerd. Dit komt door het ouderwetse bloksysteem, 
waardoor de overweg al wordt gesloten zelfs voordat de trein stilstaat langs het perron. Een 
vergelijkbare situatie doet zich voor in Goor bij de overweg Diepenheimseweg. Dat dit niet nodig is, 
blijkt uit de situatie bij station Driebergen/Zeist. Dit vereist echter wel investeringen door ProRail. 

- De heer Damen vraagt hoe het bestuur binding houdt met de leden. De voorzitter geeft aan dat 
onze website hier een goed instrument voor is. Daarnaast verschijnt er periodiek een Nieuwsbrief 
die aan de leden toegestuurd wordt. Het bestuur houdt een vinger aan de pols d.m.v. contacten 
met Eerste- en Tweede Kamerleden, portefeuillehouders Infrastructuur, gemeenteambtenaren, 
RONA, Spoorhinder etc. en informeert – indien nodig - de leden hierover. 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering. 

 

Y.C. Eibergen-Boon, secretaris 

 

http://www.prorail.nl/omwonenden/contact-publiek
www.twentekanaallijn.nl/Documenten

