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Aan:

Mevrouw Annelies Brand Boom
De heer Ron Kramer
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De heer Ron Kramer
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Notulen overleg Gem. Geldermalsen/ Comm.Comm.Rhenoy.
D.D. 13 september 2011, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy

Aanwezig: Mevrouw Annelies Brand
wethouder
De heer Ron Kramer
hoofd afd. Ruimtelijk Beheer
De heer René Bakker
voorzitter CCRh
De heer Chris van Dorst
secretaris CCRh
De heer Jacques Westbroek
lid notulist CCRh
De heer Rutger v. Stappershoef lid CCRh & Website
De heer Anton Verstegen
lid CCRh
De heer Ruut Nieuwenhuis
lid CCRh & financiën
Afwezig: Mevrouw Trudy de Kroon en de heer Richard Lenters

Opening van de vergadering door Rene Bakker.
Notulen van 14 juni 2011: Vitens start in september met het vervangen van leidingen. In week 37 de
Dijkstraat en in week 39 de Dorpsstraat. Daarna moet de grond inklinken waarna men in het voorjaar de
straten gaat asfalteren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de Wielerronde van Rhenoy. Dit punt
wordt op de actie lijst gezet zodat we t.z.t. niet voor onaangename verrassingen komen.
Ambulancevervoer tijdens laatste wielerronde. Mevrouw Brand heeft tot dusver nog geen antwoord
ontvangen waarom er geen ambulance beschikbaar was. Op korte termijn echter krijgt de CCRh nu een
antwoord. Vervolgens notulen goedgekeurd.
De notitie die wethouder Buurman ons stuurde op 14 juni j.l. is niet goedgekeurd. In deze notitie verwijst
mevrouw Buurman naar het groeiplan 2005 maar noemt in haar notitie een foutief aantal te bouwen
woningen. Dit is volgens het groeiplan 2005 een aantal van 79 woningen en geen 55. Mevrouw Brand zoekt
dit uit en komt erop terug.
In oktober/november komen er opnieuw één of twee matrixborden in de Dorpsstraat. Doel is uiteraard om
opnieuw de 30 km zône te benadrukken. Ook wordt overwogen om de 30 km aan te brengen op een
opvallende plaats op het wegdek. Wanneer de matrixborden ons technisch gezien in de steek laten, kan dit
worden doorgegeven aan jvdwal@geldermalsen.nl zodat er direct actie ondernomen kan worden.
Communicatie: De CCRh was onaangenaam verrast door de opstelling en uitspraken van wethouder Brand
tijdens een raadsvergadering waarbij het ging om een keuze te maken uit de verschillende dorpen die als
pilot ( test ) konden fungeren bij het maken van een z.g. dorpsplan . Een dorpsplan is een toekomstvisie voor
het dorp, besproken, bedacht en opgesteld door een groep inwoners vanuit het dorp waarbij alle geledingen
zoveel mogelijk vertegenwoordigd moeten zijn. Voor deze pilot waren Tricht en Enspijk al eerder benaderd,
echter vanuit de raad kwam de vraag of Rhenoy ook wilde meedoen waarop wij hebben toegezegd. Wij

dachten in mevrouw Brand een medestander te hebben echter tijdens de raadsvergadering gaf ze
onomwonden aan fel tegen Rhenoyse deelname te zijn. Haar voorkeur ging uit tot slechts twee, de eerder
genoemde dorpen. De raad besloot anders en vrijwel unaniem nam zij het besluit om ook Rhenoy mee te
laten doen. Wij gunnen mevrouw Brand van harte haar afwijkende mening maar we hadden liever gehad dat
ze er eerder mee was gekomen b.v. tijdens ons periodieke overleg. In oktober wordt er meer bekend gemaakt
over de concrete uitvoering van de dorpsplannen en wordt de financiering ervan besproken tijdens een
begrotingsbehandeling. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laat mevrouw Brand dat ons weten.
Vervolgens nog gesproken over een twitter bericht dat wethouder Buurman meende te moeten lanceren over
haar overleg met projectontwikkelaar AM Wonen over de nieuwbouw in Rhenoy. Dit bericht heeft tot enige
irritatie onzerzijds aanleiding gegeven. Wij als CCRh zien dit per se niet als een constructieve manier om
elkaar te informeren.
Actielijst: De wegbreedte van de drempel aan de Lingedijk, Rhenoy richting Beesd, is erg smal om elkaar
daar te passeren. Laten we dit zo of moet er een aanduiding komen waarbij de ene auto de ander voorrang
moet verlenen. De heer Ron Kramer zoekt dit uit.
De wegwijzer “Dorpshuis” moet worden terug geplaatst op de oude locatie bij de Amaliaboom.
Bestrating bij de bushalte is inmiddels uitgevoerd. Compliment voor de manier waarop en de snelheid.
Schoolzône De Bloeiende Betuwe. Op ons verzoek heeft wethouder Van Meygaarden uitgezocht of er
financiële middelen zijn om de buitenverlichting bij de school te optimaliseren. Erg belangrijk juist in de
donkere maanden en het feit dat er een BSO van start is gegaan waardoor kinderen nog laat op school zijn.
Hiervoor is geen budget. Wel kan nog een poging worden gedaan bij Fluvium. Actie Trudy / ouderraad.
ANWB bord op de Lingebrug opnieuw beklad met graffiti. De heer Kramer geeft dit door.
Handhaving snelheid Dorpsstraat. Wethouder Van Meygaarden heeft hierover contact gehad met de politie.
Op korte termijn gaat dit nog niet leiden tot handhaving. Wordt vervolgd.
Verzoek gedaan om de spiegel op de hoek van De Paay en De Ridderslag opnieuw te plaatsen. De spiegel is
onlangs door de storm weggewaaid. Deze kruising is uitermate link en een spiegel is daar noodzakelijk. De
heer Ron Kramer geeft dit door.
Status Dorpsplan: Eerst de begrotingsraad in oktober, verder zie boven bij communicatie.
Status nieuwbouw Rhenoy: Wethouder Brand: Er wordt op dit moment in Geldermalsen nog druk overlegd
over de woningbehoefte en nieuwbouwplannen ( hard en zacht ) binnen de gemeente. Op korte termijn is er
nog een tweede discussiebijeenkomst gepland waarbij de raad en college zich beperken tot de lokale
behoefte. Vervolgens gaat men ook nog regionaal met elkaar is gesprek om e.e.a. af te stemmen. Eind van dit
jaar is waarschijnlijk pas echt helemaal duidelijk hoe de details zijn uitgewerkt.
Mevrouw Brand zegt dat het twee kernen beleid wordt losgelaten (alleen bouwen in Beesd en Geldermalsen )
Ook komt er nog een openbare discussie over het onderwerp nieuwbouw, mevrouw Brand laat ons weten
wanneer.
Onlangs is er een gesprek geweest tussen verantwoordelijk wethouder Buurman en de projectontwikkelaar
voor Rhenoy Noord. Vanuit de gemeente is over de inhoud van dit gesprek geen mededeling naar buiten
gekomen. Mevrouw Brand stelt voor om voortaan een vast agendapunt op te nemen waarbij de meest recente
informatie over de woningbouw moet worden uitgewisseld. Deze informatie wordt aangeleverd door de
wethouders Brand en Buurman en beleidsmedewerker wonen Petra Murre.
Tevens opnieuw de wenselijkheid besproken om één à tweemaal per jaar met alle wethouders gezamenlijk te
vergaderen. Doel hiervan is meer duidelijkheid en begrip creëren en komen tot een verbetering van de
onderlinge communicatie.

