Communicatie Commissie Rhenoy
Dorpsstraat 5c
4152 EM RHENOY
T. 0345-681547
E. ccrh@rhenoy.info

Aan:

Mevrouw Annelies Brand Boom
Mevrouw Wieneke Buurman
De heren R. Kramer / H. de Groot
Leden Comm.comm.Rhenoy
18 juni 2012
De heer Ron Kramer
Notulen overleg Gemeente Geldermalsen/ Comm.Comm.Rhenoy.
Leden Com. Com. Rhenoy
d.d. 14 juni 2012, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy
Aanwezig:
Mevr. W. Buurman
Mevr. A. Brand
De heer H. de Groot
De heer R. Bakker
De heer C. van Dorst
De heer R. Nieuwenhuis
De heer R. van Stappershoef
De heer A. Verstegen
De heer J. Westbroek
Mevr. T. de Kroon
Afwezig:
De heer R. van Hensbergen

wethouder
wethouder
werkvoorbereider civieltechniek
voorzitter CCRh
secretaris CCRh
lid CCRh & financiën
lid CCRh & PR en Communicatie
lid CCRh
lid CCRh & notulist
lid CCRh
lid CCRh

Opening van de vergadering door René Bakker.
Notulen vorige vergadering d.d. 21 maart akkoord.
Actielijst besproken:
Het asfalteren van de Lingedijk e.o. is keurig op tijd uitgevoerd, ruimschoots voor de wielerronde.
Het matrixbord waarop de gereden snelheid kan worden afgelezen zou volgens de heer De Groot geplaatst
moeten zijn in de Dorpsstraat in week 14. Dat is per se niet het geval geweest, de heer De Groot zoekt uit wat
er is misgegaan. Het bord wordt in week 35/36 opnieuw geplaatst net voor het einde van de schoolvakantie.
Het destijds spoorloos verdwenen witte bord met daarop informatie over ons dorp Rhenoy, is vervangen
door een splinternieuw bord dat de gemeente heeft laten maken voor ons.
Voor de bouwvakvakantie in week 29 wordt op een viertal plaatsen op het wegdek van de Dorpsstraat een
grote aanduiding met het logo 30 km aangebracht. Inmiddels hebben er ook snelheidscontroles
plaatsgevonden. D.m.v. een lasergun heeft de politie de snelheid gecontroleerd van weggebruikers op de
Dorpsstraat.
De mogelijke reparatie van het hekwerk langs de sloot t.h.v. Dorpsstraat 2 wordt in de loop van dit jaar
uitgevoerd mits er voldoende budget bij de gemeente beschikbaar is.
Het schoonmaken van de duiker onder de Dorpsstraat t.h.v. Dorpsstraat 5 is uitgevoerd door de gemeente.
Buitenverlichting Bloeiende Betuwe. De gemeente gaat akkoord met de plaatsing van straatlantaarns bij de
Bloeiende Betuwe. De school krijgt voor dat doel gebruikte lantaarnpalen. Over het aansluiten en onderhoud
moeten nog goede afspraken gemaakt worden, in principe gaat de gemeente ervan uit dat aansluiten en

onderhoud een zaak is voor de school. Aan de heer De Groot een tekening meegegeven waarop is
aangegeven waar de lichtpunten precies moeten komen.
Quick Wins: dit zijn zaken die tijdens de bijeenkomsten ter voorbereiding van het dorpsplan aan de orde zijn
gekomen. Hierbij gaat het om verbeterpunten die we met elkaar in Rhenoy en in samenwerking met de
gemeente al op korte termijn zouden kunnen uitvoeren. Afgesproken dat tijdens de eerst volgende
vergadering van de dorpsplan werkgroep deze punten worden genoteerd en worden doorgestuurd naar de
heren Kramer en De Groot van de gemeente.
Status Dorpsplan.
Ook bij de tweede bijeenkomst op 31 mei met de inwoners van ons dorp was er een goede opkomst. Er liggen
goede plannen, zaak is nu om prioriteiten te stellen. Er is enthousiasme om deze plannen met elkaar verder
vorm te geven en ze vervolgens te realiseren. Wethouder Brand, die bij de laatste presentatie ook aanwezig
was, sprak haar waardering uit over de goede presentatie die avond, een prima voorzitter en een mooi
resultaat tot dusver en nu vooral ook doorpakken.
Status nieuwbouw Rhenoy Noord.
Wethouder Buurman heeft 10 dagen geleden een gesprek gehad met van Fa. van Kessel. Van Kessel is in
onderhandeling met voormalig ontwikkelaar AM Wonen om het complete plan van ze over te nemen.
Wethouder Buurman heeft erop aangedrongen om zo snel mogelijk te bouwen. Van Kessel moet nog een
stedebouwkundig onderzoek uitvoeren. Kosten van de vervuilde grond worden doorberekend in de kosten
van de woningen. Uit ambtelijk overleg met de provincie blijkt dat de provincie het principe van de vervuiler
betaalt zal hanteren. De gefaseerde bouw van 40 woningen hard en 40 woningen zacht of 55 en 25 woningen
blijft staan inclusief de afspraken m.b.t. de sociale woningbouw.
Rouwcentrum De Einder.
René heeft de meest recente tekening van het project gezien en het geheel ziet er goed uit. De CCRh heeft een
mail gestuurd naar Dominique van den Bosch van de gemeente met het verzoek erop aan te dringen bij fa.
Kroezen dat er op plaatsen waar bomen gepland zijn dat te doen met hoogstamfruitbomen ( Gieser
Wildeman ) omdat die er van oudsher ook hebben gestaan. Het verzoek om hoogstamfruitbomen te poten
wordt ook door mevrouw Buurman ondersteund richting Kroezen.
Riool overstort Breezij.
Om calamiteiten met wateroverlast in de toekomst te beperken is de gemeente van plan om direct na de
bouwvakvakantie te starten met het maken van een riool overstort vanaf de Dorpsstraat naar de Breezij. Het
gaat om een traject van ongeveer 500 meter waarbij de buizen met een diameter 200 of 300 mm worden
vervangen door een buis van 1000 mm. Onlangs hebben CCRh leden René Bakker en Anton Verstegen over
dit plan gesproken met o.a. de heer Rudy Visscher van de gemeente. Bij die gelegenheid hebben de CCRh
leden ook een alternatief voorgelegd dat én goedkoper én minder belastend is voor de omwonenden. De heer
Visscher heeft bij die gelegenheid uitleg gegeven over het hoe en waarom en over de voorwaarden die b.v.
worden gesteld door het waterschap. Tijdens de werkzaamheden wordt er bronbemaling toegepast om het
grondwaterpeil tijdelijk te verlagen daardoor is het in theorie altijd mogelijk dat aanwonenden hier last c.q.
schade van ondervinden. Bij aanwonenden is inmiddels een z.g. nulmeting gedaan, ook is de verwachting
van de gemeente dat er mede door een zorgvuldige voorbereiding geen problemen gaan ontstaan. Mocht er
desondanks toch iets mis gaan dan is de gemeente daarvoor aansprakelijk. Tevens afgesproken dat de
gemeente de eigenaren van betrokken panden nog van goede informatie gaat voorzien.
Rondvraag
Hugo de Groot, een vraag over de drempel in de Dorpsstraat tijdens de Wielerronde, dit bleek geen probleem
op te leveren.
Lingelandjes, er komt binnenkort een info brief van het waterschap, daarin staat wat wel en wat niet mag,
hoge omheiningen e.d. worden aangepakt.
Provinciale weg wordt in 2013/14 aangepakt door de provincie, info over inrichting volgt, CCRh zet het op
actielijst, denk b.v. om geluidsarm asfalt bij Rhenoy en een veilige schoolroute
Tenslotte afscheid genomen van weth. Brand en weth. Buurman beide komen niet terug in het nieuw te
vormen college. Beide hebben een exemplaar gehad van het boek “Als het puntje bij het paaltje komt”een
boek over de lange voorbereiding en bouw van “De Betuwe Poort.”

