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17 maart 2011
Geachte raadslid,

Waarschijnlijk is het verstandig om ons eerst even aan u voor te stellen. De Communicatie Commissie Rhenoy
is een onderdeel van de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy. Vorig jaar nog vierde de VDR haar 30-jarig
bestaan met een geweldig lustrumfeest. In 2010 telde de vereniging 650 contributie betalende leden, dat is op
een enkele uitzondering na het gehele dorp. Doel van de vereniging is steeds geweest het stimuleren van een
stuk onderlinge saamhorigheid en de bevordering van de leefbaarheid in onze kleine, hechte gemeenschap.
De rol van de Communicatie Commissie Rhenoy is die van belangenbehartiger en spreekbuis namens de
vereniging en de bewoners van ons dorp. Een voorbeeld daarvan is het regelmatige overleg met wethouder
mevrouw Brand en de heer Ron Kramer hoofd afd. ruimtelijk beheer waarbij zaken waar mogelijk samen
worden aangepakt.
Graag willen wij u uitleggen waarom wij u als onze vertegenwoordiger in de raad benaderen.
Velen in Rhenoy maken zich zorgen, grote zorgen dat ons dorp binnenkort opnieuw achter het net gaat
vissen. Zoals u ongetwijfeld weet zijn er plannen ( inderdaad alweer ) om in Rhenoy een nieuwbouw project
op te starten op het terrein van de voormalige autosloperij in ons dorp. Het beoogde plan is voor Rhenoy een
unieke kans om een sterk vervuild gebied grondig te saneren en vooral eindelijk dé mogelijkheid om uit te
breiden. Gesprekken over nieuwbouw in ons dorp worden inmiddels al 27 jaar gevoerd. Diverse malen heeft
men ons vanuit Geldermalsen intens blij gemaakt met de meest fraaie plannen. Het laatst aan ons
gepresenteerde plan was het z.g. Groeimodel 2005 een buitengewoon indrukwekkend verhaal, breed
gedragen en besproken, maar met als uiteindelijk resultaat dat er anno 2011 nog niets is gebeurd.
Nu bereiken ons geluiden dat het meest recente plan het z.g. nieuwbouwproject Rhenoy Noord ook weer
schipbreuk dreigt te lijden. In eerste instantie is het plan ons als commissie gepresenteerd en daarna aan een
ieder in ons dorp tijdens een informatie avond georganiseerd door de ontwikkelaar samen met de Gemeente
Geldermalsen. Ook publiceerde de Gemeente Geldermalsen het project al in de lokale pers en in het eigen
huis aan huis magazine.
Veel voorzieningen die wij ooit hadden zijn we al kwijtgeraakt, geen nieuwbouw plegen betekent voor de
toekomst nog verdere aantasting van de leefbaarheid in ons dorp. Voor jeugd is geen plaats meer. Nog deze
week kregen wij te horen dat weer een drietal jonge gezinnen ons dorp gaan verlaten omdat ze
gezinsuitbreiding krijgen, hun huidige woning biedt te weinig mogelijkheden en er zijn geen alternatieven
binnen dit dorp. Wij willen een dorp zijn waarin een ieder jong en oud op een prettige manier kan leven. Een
dorp met een bloeiend verenigingsleven, met de school De Bloeiende Betuwe, het dorpshuis De Betuwe
Poort, onze speeltuin De Speelberg, met de kerken en lokale ondernemers moet Rhenoy een afspiegeling
blijven van de echte samenleving.

Als de nieuwbouwplannen opnieuw niet doorgaan zullen wij ons beraden welke stappen wij kunnen nemen
tegen deze besluitvorming. Wij gaan in elk geval alle wettelijk toegestane middelen aanwenden wanneer we
opnieuw in de steek gelaten worden.
Wij hebben u als volksvertegenwoordiger nu wat achtergrond informatie verstrekt, als u nog aanvullende
informatie nodig heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij hopen en rekenen ook op uw steun als deze zaak binnenkort aan de orde komt.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Communicatie Commissie Rhenoy
Chris van Dorst

P.S. Deze brief wordt binnenkort gepubliceerd op de website van ons dorp: www.rhenoy.info

