= UITNODIGING =
Beste dorpsgenoten en leden van Belangenvereniging Spankeren,
We hebben goed nieuws! Na twee roerende jaren en twee ingekorte edities van de Algemene
Ledenvergadering organiseert Belangenvereniging Spankeren dit jaar weer een ouderwetse Algemene
Ledenvergadering in combinatie met een presentatie over een onderwerp dat belangrijk is voor de
inwoners van Spankeren. Beide programmaonderdelen zijn voor alle inwoners van Spankeren
toegankelijk, ook indien u geen lid bent van de belangenvereniging.
Misschien bent u in de afgelopen twee jaar nieuw komen wonen in Spankeren en heeft u nog niet eerder
van de belangenvereniging gehoord: dit is uw kans om de belangenvereniging beter te leren kennen. Of
misschien woont u al langer in Spankeren, maar bent nog geen lid en wel nieuwsgierig naar de vereniging.
Wij ontmoeten u graag!
Dus leden en niet leden van de belangenvereniging: wij nodigen u graag uit voor de Algemene
Ledenvergadering op dinsdag 31 mei a.s. van 19:30 (inloop vanaf 19:15) tot uiterlijk 21:30 uur in het
Dorpshuis (Loohof 65). Leden van de belangenvereniging mogen stemmen voor de samenstelling van het
bestuur. Indien u zich kandidaat wilt stellen voor een rol in het bestuur, dan dient u dit uiterlijk 26 mei
schriftelijk door te geven via belangenvereningspankeren@live.nl.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een spreker uit te nodigen namens de RONA (Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking). De RONA is een belangenvereniging die opkomt voor de belangen van inwoners
in Oost Nederland die langs de spoortrajecten IJssellijn, Twentekanaallijn en Twentelijn, wonen en last
ervaren van goederentreinen. Wij denken dat dit relevant is voor de inwoners van Spankeren, omdat het
Rijk werkt aan een “Noordelijke aftakking” van de bestaande Betuweroute. Momenteel worden er 5
varianten onderzocht, waaronder het traject langs de IJssellijn, dat is het spoor wat tussen Arnhem en
Zutphen loopt. Indien voor deze variant wordt gekozen, betekent dat dat inwoners in Spankeren meer
last zullen ervaren van het aantal goederentreinen.

Programma 31 mei 2022
locatie Dorpshuis Spankeren (Loohof 65)
19:15-19:30

Inloop, kennismaking met bestuursleden van de Belangenvereniging Spankeren &
koffie

19:30-20:15

Jaarvergadering – Reguliere Zaken
Ø Afsluiting van 2021
O.a. verslag Algemene Ledenvergadering 2021, het jaarverslag 2021,
financieel jaarverslag 2021, verslag kascontrole commissie 2021
Ø Begroting 2022
Ø Vaststellen contributie 2022
Ø Bestuurszaken

20:15-20:30

Koffiepauze

20:30-21:00

Spankeren, de Noordelijke aftakking & de RONA
Een vertegenwoordiger van de RONA zal toelichten wat de status is rondom de
Noordelijke aftakking, mogelijke implicaties voor inwoners uit Spankeren en wat
precies de rol is van de RONA.

21:00-21:30

Nazit & borrel

Meer informatie kunt u vinden op www.belangenverenigingspankeren.nl.
Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Belangenvereniging Spankeren

