Augustus 2013
Milieueffectrapportage
Er zijn weer zeer veel zienswijzen op de Milieueffectrapportage ingediend. Het aantal inzenders benaderde
het aantal bij gelegenheid van de Nota Reikwijdte en Detailniveau Goedernroutering Oost Nederland, thans
zijn het er meer dan 2000. Bathmen speelde een belangrijke rol: 1302 inzendingen.
Niet alleen omwonenden en RONA hebben bezwaren ingediend. Ook de commissie MER, een
onafhankelijke commissie, oordeelde negatief over de Milieueffectrapportage. Er ontbreken veel te veel
gegevens om een goed oordeel te geven. Het ministerie heeft al aangegeven geen aanvullende rapporten
te maken. Daar mogen we het mee doen.
Acties
In oktober of november neemt de staatssecretaris een besluit over de route voor het goederenvervoer
tussen Zutphen en Hengelo.Uiteraard zijn omwonenden tegen welke keuze dan ook tussen deze vier
varianten. Omwonenden willen helemaal geen goederentreinen. Dat lijkt zelfs minder noodzakelijk te
worden als u een bericht uit de site van Transport NT hebt gelezen. Toch worden er de komende tijd acties
gehouden.
Krant
RONA verzorgt een informatiekrant begin september. 10000 exemplaren die omwonenden van het spoor
worden aangeboden. Ook aan de betrokken Kamerleden van Eerste en Tweede Kamer, de regionale
bestuurders en de gemeentes die die te maken hebben met het spoor. De Tweede Kamer krijgt het in een
besloten zitting (zo is dat nu eenmaal geregeld) officieeel aangeboden op 10 september.
Delden
De Actiegroep
Goederenvervoer Hof van
Twente(AGH)
Twentekanaallijn organiseert
op 7 september van 13.00
tot 16.00 uur een
manifestatie Een
geluidsmuur van 20 meter
lengte en 4 meter hoogte.
wordt in Delden gemaakt van bierkratten. U mag uw kratje meenemen. Dat mag best van een ander merk
zijn..
Met een bus naar de Tweede Kamer
Donderdag 12 september heeft de Commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een
Algemeen Overleg over het spoor. Van 10.00 tot 14.00 uur. Daar gaan we naar toe. met een bus.
Aanmelden en meer informatie krijgt u bij de werkgroep ronarijssenholten@gmail.com.
Symposium
23 of 30 september organiseert NORail te Hengelo een symposium over Externe Veiligheid, het
spoorgoederenvervoer met gevaarlijke stoffen. Toegezegd hebben al Ira helsloot, Anne van der Veen en
Nils Rosmuller, allen gespecialiseerd in veiligheids aspecten. Programma en juiste datum wordt nog
bekend gemaakt. Er kunnen maar 100 personen aanwezigen zijn. Daartoe worden uitgenodigd dezelfde
kamerleden als eerder genoemd, vertegenwoordigers van beide provincies en de drie veiligheidsregio’s.
Manifestatie Zutphen
Wordt door bij RONA aangesloten groepen op vrijdagavond 11 oktober om 19:30 uur. Op de IJsselkade in
Zutphen,aansluitend een fakkeloptocht over de IJsselbrug. Diverse sprekers worden uitgenodigd. Meer
informatie in een volgende nieuwsbrief, en op de site www.rona-info.nl, op Facebook en Twitter.
Facebook en Twitter.
U kunt ons volgen via Facebook pagina RONA
en Twitter @ronaspoor Gerrit Jan Schepers van de Stichting Mooi Lochem neemt dit voor zijn rekening.
Henk Derks
Informatiemanager RONA
derks.sr@chello.nl en rona.noordtak@gmail.com 026-4952367 en 06-23944324
Vereniging Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA). Ingeschreven bij KvK te Enschede, nr.
40104732.
Bank: Rabobank, rekeningnummer.: 1556.82.636 t.n.v. RONA te Brummen. Email: rona.info@gmail.com
Websites: www.rona-info.nl.

