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Beste leden, 

De Provinciale Statenverkiezingen zijn achter de rug en ondanks ons intensieve lobbywerk in 2018 en 2019 – waar 
wij als VIEV op 5 april 2019 mochten inspreken te Huis der Provincie tijdens de “Inspiratiebijeenkomst Samen voor 
Gelderland”, waarbij wij pleitten dat realisering van de Keizerlijn moet worden opgenomen in het coalitieakkoord 
2019 – 2023  – is er amper wat opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord inzake grensoverschrijdend (rail)vervoer. 
Er wordt ingezet op een onderzoek naar betere grensoverschrijdende busverbindingen.  
 
Als bestuur zijn we behoorlijk teleurgesteld en hebben 
daarom gekozen voor de twee symbolische foto’s op de 
voorkant van dit jaarverslag. De skyline van Nijmegen 
alsmede de regionale stoptreinen hebben een gigantische 
ontwikkeling doorgemaakt afgelopen decennia, maar waar 
ruim 30 jaar(!) geleden nog de internationale trein van 
Nijmegen richting München en Oostenrijk reed, is het 
spoor anno 2020 qua internationale treinen nog steeds 
leeg.     
 
Als bestuur hebben wij een gehele dag samen met de trein 
gereisd en een nieuwe aanpak besproken en hebben wij 
besloten onze VIEV Bibliotheek verder uit te breiden met 
twee boeken inzake grensoverschrijdende trajecten.  
 
Dat VIEV inmiddels steeds meer landelijke bekendheid 
mag genieten, bleek uit de uitnodiging die wij mochten 
ontvangen voor de boekpresentatie Amsterdam - Brussel 
te Roosendaal. Er was tevens gelegenheid voor een 
fotomoment tussen VIEV-voorzitter Maurice Niesten en 
Erik de Zwart, voorzitter van de stichting Hondekop. Na het 
fotomoment hebben wij nog kort gefilosofeerd om de 
Hondekop samen met het te renoveren Beneluxtreinstel 
220.902 in de toekomst in te zetten als een charter voor de 
Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij.  
 
Gezien de hoeveelheid werkzaamheden die aan het 
Beneluxtreinstel nog zullen moeten worden verricht, zal dit 
nog niet mogelijk zijn in ons volgende verenigingsjaar, 
waarin wij ons 25-jarig jubileum zullen vieren. Maar wellicht in 2024, tijdens de officiële opening van de Keizerlijn in 
2024...  
 
Nijmegen, 2 juni 2020 

M. Niesten, A.H. Goeman en R.W.H. Oudenhoven  
Bestuursleden Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) 
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