
Bestuursverslag 2018 

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente 

( www.twentekanaallijn.nl )  

 

Ook in 2018 verkeerde onze actiegroep in slapende toestand; we heffen in deze toestand geen 

contributie. Maar dat wil niet zeggen dat we niet waakzaam de ontwikkelingen op het gebied van 

goederenvervoer per spoor volgen. En wel op de volgende actiepunten: 

 

1. de situatie op de TKL scherp in de gaten blijven houden en overtredingen op het gebied van geluid 

(wet Swung-2) en vervoer gevaarlijke stoffen (wet Basisnet) signaleren en melden aan gemeente 

en inspecties. Over het algemeen was er weinig reden om te klagen. 

2. contact blijven houden met de wethouder van de gemeente Hof van Twente en ambtelijke 

ondersteuning die infrastructuur in portefeuille hebben. 

3. contact blijven houden met ‘zuster’ actiegroepen, in het bijzonder de koepelorganisatie Rona, 

alsmede de technisch werkgroep genaamd ‘Tramhuisje-overleg’, die periodiek in Gorssel 

bijeenkomt. 

4. in December werden we opgeschrikt door een ontwerpbesluit om bij een beperkt aantal 

Geluidproductieplafonds rond het spoorviaduct in Delden de waarde met 1 – 2 dB te verhogen. 

Een in onze ogen uiterst merkwaardige beweging van ProRail. Wij hebben daarover namens de 

vereniging een zienswijze ingediend. U bent daarover via een mailing ingelicht. 

5. krantenberichten over elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van de Twentekanaallijn zijn 

geverifieerd bij de gemeente. Aan de elektrificatie ligt een besluit van de Provincie ten grondslag 

om per 2025 rijden op diesel uitgefaseerd te hebben. De drijvende kracht achter de verdubbeling 

van het spoor is de wens van vooral de gemeente Enschede om het reizigersvervoer met het 

westen via Zutphen te verstevigen met een kwartier dienst. Beide ontwikkelingen zullen een grote 

druk op de GPP’s hebben. 

Bestuurszaken:  

Het bestuur is eenmaal bijeen geweest op 31 januari 2018 (28ste bestuursvergadering) 

Gedurende het jaar heeft er diverse keren een telefonische afstemming plaatsgevonden met de 

ambtenaar van de gemeente Hof van Twente die infrastructuur in zijn portefeuille heeft. 

Per ultimo 2018 staan er 1.283 personen in onze database. Van hen staan er 235 geregistreerd als lid. 

En van dezen hebben in 2015 – de laatste maal dat contributie werd gevraagd – 187 bijgedragen. 

 

Hof van Twente, 19 februari 2019, 

 

 

P. Koppen de Neve      F. Schutte 

voorzitter      penningmeester 

 

PS1: De meeste informatie uit dit bestuursverslag (en nog veel meer) kunt u vinden op onze website  

www.twentekanaallijn.nl   

PS2: Mochten er binnen uw vrienden- of kennissenkring mensen zijn die geïnteresseerd zijn in 

vereniging of mailing willen ontvangen: vraag hun dan even een email te sturen naar 

agh@twentekanaallijn.nl .  
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