Communicatie Commissie Rhenoy
Dorpsstraat 58
4152 ER RHENOY
T. 0345-681827
E. ccrh@rhenoy.info

Aan:

De heer Ronald van Meygaarden
De heer Hugo de Groot
Leden Comm.comm.Rhenoy
15 september 2014
De heer Ron Kramer
Leden Com. Com. Rhenoy
Notulen overleg Gemeente Geldermalsen/ Comm.Comm.Rhenoy.
d.d. 15 september 2014, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy
Aanwezig:
De heer R. van Meygaarden
De heer H. de Groot
De heer R. Bakker
R. van Hensbergen
De heer J. Westbroek
Afwezig:
De heer C. van Dorst
De heer R. Van Stappershoef
De heer K. Froeling
De heer. A. Verstegen

wethouder
projectleider team civiele techniek
voorzitter CCRh
lid CCRh & financiën
lid CCRh
lid CCRh
lid CCRh
lid CCRh
lid CCRh

Opening van de vergadering door René Bakker en heet iedereen welkom, Kees Froeling komt wat later (heeft
de vergadering alsnog niet kunnen bijwonen). Rutger is ziek, Anouk heeft de CCRh verlaten, druk met de
uitbreiding van het gezin met een jongetje.
Notulen vorige vergadering 2 juni 2014.
Geen opmerkingen op het verslag.
Punten actielijst :
Lingesteiger. Zal opnieuw worden aangevoerd binnen de gemeente, koppeling met nieuwbouw.
Het matrix bord Deze week radarmeting volgende week de verkeersactie en daarna weer een week de meting
na de actie.
Klompenpad., wordt op een later tijdstip geopend, Staatsbosbeheer heeft medewerking toegezegd over het
aanleggen van een route over hun terrein, obstakel is een waterweg waar een brug van 10 meter nodig is,
deze wordt in het voorjaar gemaakt.
Doorsteek. Deze mogelijk als eerste uitvoeren. Vraag is hoe breed een fietspad zou moeten zijn. Hugo geeft aan
dat dit 3 m met 2 m berm totaal 5 meter. C. van Wijnenstraat - Breezij. Er zal overleg komen met betrokken
partijen.
Veilige schoolroute. Dit volgt na de doorsteek, langere termijn.
Groenplan. De begroeiing aan de Breezij is nogal hinderlijk voor de tractoren en landbouwvoertuigen. De heer
De Groot zal dit nagaan en hierop terugkomen. Leilinden bomen dit is opgelost in overleg met de Hr. Hol.
Lantaarnpalen: Mogelijk via Revabo waar dit een examenonderdeel kan zijn. Dit wordt nader onderzocht.
Parkeerplaats Betuwepoort. Deze zal binnenkort worden geëgaliseerd.

Ingangsborden Rhenoy. De heer De Groot heeft een voorstel gedaan hoe de welkomstborden eruit kunnen zien ook voor
de andere dorpen in de gemeente Geldermalsen. 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. Loopt nog binnen de gemeente. Wij wensen deze graag voor de feestweek eind mei (plaatsen
maart/april 2015).
Glascontainers. Deze worden geplaatst op de oude locatie De Brink, bewoners hebben geen bezwaar.
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 werkzaamheden inplannen en combineren met
andere werkzaamheden. Er is vertraging opgelopen omdat er extra mankracht vanuit het dorp nodig is.
Rutger zal overleggen en contact opnemen met de heer De Groot wanneer dit uitgevoerd kan worden.
Honden Poepzakjes :
De stickers waren door de school anders om bestickert, deze zijn nu aangepast en liggen klaar bij Rutger. Ze
zullen binnenkort worden opgehangen in overleg met de heer de Groot.
Vrachtwagenbesluit :
Geen aanvullende mededeling, binnenkort worden borden geplaatst.
Champignonkweker Spronk werkt volledig mee om minder vrachtwagens door het dorp te laten rijden, alle
chauffeurs worden ingelicht en krijgen routekaartjes mee voor de veilige route.
Status Dorpsplan :
Er zal een lijst worden opgesteld, 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.
Glasvezel, de gemeente Geldermalsen is aan het onderzoeken of de provincie hier iets in kan betekenen voor
buitengebieden.
Status Nieuwbouw de Oudenborch:
De procedure loopt qua vergunningen. Communicatie over toekomstige bouwactiviteiten zal met de diverse
partijen vooraf worden afgestemd door de gemeente Geldermalsen. Eind van dit jaar zal een volgende
infoavond door Story Beheer worden gehouden.
Servicepunt de Betuwe Poort:
Gemeente is dit aan het uitwerken. Aanhouden.
Sorteer en opslagloods Rhenoyseweg 22:
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. Er is overleg geweest met de gemeente Geldermalsen, ook de gemeente heeft aangegeven dat er eerst
een veilige route voor de school moet komen.
Diversen/Rondvraag:
Geen vragen.

