
                                      

 

 Jaarverslag Lobbycommissie 2021  RONA ALV 2022  

Onderhouden van contacten met LPOGT, politici, bestuurders, media, instanties, veiligheidsregio’s en 
specialisten op diverse gebieden, alsook met de bij ons aangesloten groepen.  Organiseren van 
overleg met Kamerleden  en werkbezoeken, met belangrijke moties als resultaat. Dit jaar lag het 
zwaartepunt op kennismaken met de nieuwe Kamerleden en de woordvoerders spoor en hun 
beleidsmedewerkers en persoonlijk assistenten. Alles om de noodzaak van het omleiden  van het   
spoorgoederenvervoer in de toekomst buiten de  woonkernen om. Helaas ook dit jaar nog heel veel  
digitaal en ook het streamen van Tweede  Kamerzittingen i.p.v aanwezig te kunnen zijn. Nog wel 
regelmatig gerichte RONA- en LPOGT Info’s gemaild  richting Kamer, en ook naar Regionale 
bestuurders, waarmee ook contact werd gehouden. Ledenbrieven naar onze aangesloten groepen, 
en Nieuwsbrieven naar alle sympathisanten. Alsook het aanleveren van nieuws voor site, Facebook 
en Twitter. 

 

11 jan. 2021 Overleg met Spoorgroep Kloosterpad Babberich als voorbereiding van hun overleg 13 
jan. In Gemeentehuis Zevenaar 

25 jan. LPOGT digitaal overleg 

4 feb.. JFF digitaal overleg 

11 feb AO spoor leefomgeving streamen 

15 feb. PvdA digitaal debat LPOGT 

22 feb  LPOGT digitaal overleg 

1 mrt Tel. overleg P Hondebrink min. IenM 

7 mrt  D66 verkiezingsbijeenkomst station Oldenzaal 

9 mrt LPOGT digitaal overleg 

11 mrt JFF digitaal overleg 

15 mrt  Lochem overleg met Webmaster 

18 mrt LPOGT digitaal overleg 

22 mrt  LPOGT voorbereiden overleg  Pro Rail/ IenW 

24 mrt. Platform overleg met ProRail digitaal 

13 apr. Ministerie IenW  gezamenlijk met LPOGT digitaal overleg 

22 apr. JFF trillingen digitaal overleg 



                                      

 

20 mei D66 woordvoerder Boulakjar en beleidsmedewerker digitaal overleg 

28 mei D66 werkbezoek geluid en trillingen gezamenlijk met LPOGT aan Velp en Dorst 

9 juni  CDA woordvoerder Geurts en beleidsmedewerker  digitaal overleg 

16 juni  Platform overleg met ProRail digitaal 

17 juni VVD woordvoerder Minhas en beleidsmedewerker digitaal overleg 

25 juni CDA beleidsmedewerker digitaal overleg 

5 juli Telefonisch overleg met D66 beleidsmedewerker 

8 juli Rheden overleg met wethouder 

12 juli LPOGT overleg met ambtenaren Provincie Ov,  GLD.  en Brabant digitaal overleg 

15 juli VVD beleidsmedewerker digitaal overleg 

8 sept. Platform overleg met ProRail digitaal 

14 sept. Utrecht Spoor Pro seminar Trilling en geluid LPOGT presentatie en onderdeel discussie panel 

23 sept. JFF trillingen digitaal overleg 

26 okt. Bilateraal digitaal overleg  RONA met APPM als voorbereiding GNOE  Goederenroutering 
Noord Oost Europa 

9 nov. RONA ALV 2021 digitaal overleg 

10 nov.  LPOGT digitaal breed overleg met alle  landelijke groepen 

15 nov. Utrecht video bijeenkomst van Ministerie GNOE  

22 nov.  Den Haag aanbieden eindrapport JFF trillingen aan STAS  

8 dec. Regio Twente  video overleg 

13 dec. Regio Achterhoek video overleg 

20 dec. LPOGT digitaal overleg 

 

 


