Communicatie Commissie Rhenoy
Dorpsstraat 58
4152 ER RHENOY
T. 0345-681827
E. westbroek001@kpnmail.nl

Aan:

De heer Ronald van Meygaarden
De heer Hugo de Groot
Leden Comm.comm.Rhenoy

De heer Ron Kramer
Leden Com. Com. Rhenoy
Notulen overleg Gemeente Geldermalsen/ Comm.Comm.Rhenoy.
d.d. 2 juni 2014, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy
Aanwezig:
De heer R. van Meygaarden
De heer H. de Groot
R. van Hensbergen
Mevr. A. Schröder
De heer J. Westbroek
De heer K. Froeling
De heer. A. Verstegen
Afwezig:
De heer C. van Dorst
De heer R. Bakker
De heer R. Van Stappershoef

2 juni 2014

wethouder
projectleider team civiele techniek
lid CCRh & financiën
lid CCRh
lid CCRh (voorzitter deze vergadering)
lid CCRh
lid CCRh
lid CCRh
voorzitter CCRh
lid CCRh

Opening van de vergadering door waarnemend voorzitter Jacques Westbroek. Jacques meldt dat Chris van
Dorst bij de vorige interne vergadering aanwezig is geweest.
Notulen vorige vergadering 17 maart 2014.
Geen opmerkingen op het verslag.
Punten actielijst :
Lingesteiger. Actiepunt aanhouden. Verdere uitwerking in combinatie met de nieuwbouw van de woningen.
Het matrix bord Er zijn nog geen nieuwe meetgegevens. Oude meet gegevens gaven aan dat de hoogste
snelheid van 85% 50 km/uur is (15% rijd nog harder). In september zullen er nieuwe metingen gedaan
worden. Dan voor en na het plaatsen van het matrixbord. Tevens is er een extra meting gewenst aan het begin
van de Dorpsstraat (Beesd kant).
Klompenpad/Toepad. De heer De Groot brengt in kaart wie eigenaar is van de verschillende kavels, op basis van
deze gegevens kan gekeken worden wat de mogelijkheden zijn en hoe het pad zou kunnen lopen.
Groenplan. Leibomen blijken niet met bamboe te worden begeleid. Er zal naar een andere oplossing te worden
gekeken. Dit zal met Kees Froeling worden afgestemd.
lantaarnpalen: Na inventarisatie is gebleken dat uitvoering een kostbaar plan is. Voorlopig zal dit minder
prioriteit hebben.
Vuilnisbakken bij de Betuwe Poort. Deze zijn geplaatst.
Snelheid en verkeersdruppel Dorpstraat. Bloemenperk verkeersdruppel zijn in volle bloei. Gras wordt netjes aan
de buitenkant gemaaid, echter niet aan de rechterbuitenkant waar ook het picknicktafel staat. Is verkeerd
opgenomen in het maaischema. De heer De Groot zal dit nagaan.

De belijning aan de voorzijde van de verkeersdruppel zal worden aangepast zodat duidelijker is hoe het
verkeer langs de druppel moet rijden.
Ingangsborden Rhenoy. De heer De Groot heeft een voorstel gedaan van hoe de welkomstborden eruit kunnen zien.
Tevens is er de mogelijkheid om als dorp eenzelfde type bord aan te schaffen waarbij er bijvoorbeeld 5 losse regels tekst
kunnen worden geplaatst om zo de activiteiten te kunnen aankondigen. Welkomstborden moeten nog definitief
worden gemaakt, daarna kan het evenementenbord ook worden afgestemd op de welkomstborden.
Glascontainers. Vooraf aan de vergadering is met Rutger van Stapperhoef en de heer De Groot afgestemd waar deze
geplaatst kunnen worden. Optie is om de glasbakken op de Rhenoyseweg ter hoogte van de Smulmuis te plaatsen.
Aanhouden
Bushalte Arriva. Nieuwe halte is perfect. Vraag is of er 4 fietsenbeugels geplaatst kunnen worden zodat er in totaal 8
fietsen netjes gestald kunnen worden. De heer De Groot zal nagaan wat de mogelijkheden zijn. De heer De Groot zal
werkzaamheden inplannen en combineren met andere werkzaamheden.
Honden Poepzakjes :
De dispensers zijn voorzien van nieuwe stickers. Vraag is of we band en de bevestigingstang van de gemeente mogen
lenen om deze goed vast te kunnen maken. Dan kunnen ook de Alert borden worden aangebracht. De heer De Groot zal
nagaan of deze kan worden uitgeleend. Voor het plaatsen van de dispensers zal Kees Temminck worden uitgenodigd en
zal er tevens een pr-moment van worden gemaakt. Dispensers zullen samen met de Alertborden binnen 2 weken
worden opgehangen.
Vrachtwagenbesluit :
Wagens van Albert Heijn (en andere grote bussen) zullen niet worden geweerd maar deze dienen wel bij Lingedijk 102
de dijk op te gaan. Tevens wordt er opgemerkt dat er meer vrachtwagens door het dorp komen die naar de
champignonkwekerij gaan, dit is niet wenselijk. De heer Van Meygaarden adviseert om eerst contact op te nemen met de
ondernemer. Punt afgehandeld.
Status Dorpsplan :
Er zal een lijst worden opgesteld met welke actiepunten inmiddels zijn gerealiseerd, welke punten nog in
behandeling zijn en welke punten nog wenselijk zijn. 3 speerpunten voor de toekomst zijn:
Verkeersveiligheid, Groenvoorzieningen en Buurthuis als servicepunt.
Status Nieuwbouw Plan Rhenoy Noord:
Sanering grond is uitgevoerd en de uitvoering hiervan is geëvalueerd. Er zijn nog geen nieuwe mededelingen
te melden.
Parkeerplaats de Betuwe Poort:
Parkeerplaats begint erg slecht te worden, er zijn diverse kuilen en gaten. De heer De Groot gaat na of er
mogelijkheden zijn met een ander project waarbij asfalt wordt gelegd.
Sorteer en opslagloods Rhenoyseweg 22:
Er is vergunning aangevraagd voor het bouwen van een sorteer- en opslagloods. Totaal zal de bebouwing circa 6x zo
groot worden. Het grootste bezwaar is dat de fietsroute naar de Bloeiende Betuwe dan extra vrachtverkeer zal krijgen.
Dit is niet wenselijk en er zal dus een veilige route moeten komen voor de kinderen. Het uitvoeren van het toepad als
fietspad is dan mogelijk een goede oplossing. Vanuit de school en van de ouders zal bezwaar worden gemaakt.
Volgens het huidige bestemmingplan kan er geen sorteer- en opslagloods worden gebouwd. In 2016 zal het
bestemmingsplan worden herzien. In de tussentijd zal er gekeken worden naar een oplossing voor een veilige
route naar school.
Diversen/Rondvraag:
#De heer De Groot vraagt of hij het overzicht van de actiepunten uit het dorpsplan toegestuurd kan krijgen,
De heer Froeling zal dit toe sturen.

