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Aan:

Mevrouw Annelies Brand Boom
De heer Ron Kramer
Leden Com. Com. Rhenoy
15 maart 2011
Notulen overleg Gem. Geldermalsen/ Comm.Comm.Rhenoy.
D.D. 15 maart 2011, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy

Aanwezig: Mevrouw Annelies Brand
De heer Ron Kramer
De heer René Bakker
De heer Jacques Westbroek
De heer Rutger v. Stappershoef
De heer Ruut Nieuwenhuis
Mevrouw Trudy de Kroon
De heer Richard Lenters
De heer Anton Verstegen
Afwezig: De heer Chris van Dorst

wethouder
hoofd afd. Ruimtelijk Beheer
voorzitter CCRh
lid notulist CCRh
lid CCRh & Website
lid financiën CCRh
lid CCRh & vert. VDR
lid CCRh
lid CCRh

René opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen van de vorige vergadering d.d. 14 december: Daarover zijn geen vragen of opmerkingen en worden
goedgekeurd.
Openstaande punten van de actielijst: Parkeerverbod bij het Uilenpark, het verkeersbesluit is genomen als er
op 7 april geen bezwaren zijn ingediend wordt het afgerond en daarna de borden geplaatst.
Verkeersbord Breezij is afgehandeld
Handhaving 30 km zone Dorpsstraat, in april of mei plaatst de gemeente een matrixbord in de Dorpsstraat t/o
Anton Verstegen. Op dit bord kan de gereden snelheid worden afgelezen. De gemeente neemt contact op met
Anton als het bord moet worden geplaatst.
We hebben kennis gemaakt met wijkagent Cees Batenburg, inmiddels heeft er een artikel met hem in De
Klepperman gestaan. Er bestaat een mogelijkheid om notoire wegmisbruikers bij hem te melden waarna hij
handelend kan optreden.
Opstellen Dorpsplan: Rhenoy moet een plan maken waarin alle aspecten die voor de toekomst belangrijk zijn
worden opgenomen. Op 7 maart j.l. heeft er al een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen Trudy, Rutger
en Jacques namens de CCRh en de heer Anton de Boer van Mozaiek. Bij het opstellen van een dergelijk plan
kan Mozaiek daarbij ondersteuning geven en wordt door de gemeente daarvoor ingehuurd. Vanuit de
gemeente wordt al een pilot gestart met Enspijk en Tricht. Omdat elk dorp sterk verschillend is moet er per
dorp een uniek plan worden gemaakt waarbij de gemeente zoveel mogelijk aansluit bij de gestelde doelen en
kijkt of het financiëel haalbaar is. Ook de bijdrage voor Mozaiek is niet onbeperkt.

Mevrouw Brand geeft het advies om gebruik te maken van de kennis van de Vereniging Kleine Kernen, zij
hebben ervaring bij het opzetten van dorpsplannen. Wij kunnen zelf alvast beginnen om onze doelstellingen
vast te leggen. Zelf zouden wij het erg nuttig vinden om de bevindingen in andere ( pilot ) dorpen te volgen.
Mevrouw Brand neemt deze vraag mee en bekijkt hoe dit gerealiseerd kan worden.
Nieuwbouwplannen en gemaakte afspraken: De conclusies van het onlangs uitgevoerde behoefte onderzoek
in onze gemeente wordt na behandeling in de grondcommissie op 6 april en in de gemeenteraad op 26 april
openbaar gemaakt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente en Kleurrijk Wonen. Een nieuw
aspect is dat de provincie opdracht heeft gegeven om woningbouwprojecten in onze provincie te beperken dit
i.v.m. de huidige problemen in de woningmarkt. Desondanks er nogmaals sterk op gewezen dat Rhenoy al
27 jaar wacht op zijn vele malen door de gemeente beloofde nieuwbouw. Mede om de leefbaarheid op termijn
te garanderen is nieuwbouw noodzakelijk, jongeren krijgen momenteel geen enkele kans op huisvesting in
ons dorp. En welke invulling krijgt het terrein van de voormalige sloperij als daar geen nieuwbouw komt.
Hoewel over concrete details van het gemaakte plan Rhenoy Noord soms verschillend wordt gedacht is
Rhenoy unaniem van mening dat de nieuwbouw wenselijk en noodzakelijk is.
Ook mevrouw Brand onderkent de noodzaak van nieuwbouw maar kan of wil geen enkele toezegging
hierover doen.
Onbeantwoorde brief: Op 14 december j.l. heeft de CCRh een brief m.b.t. de nieuwbouwplannen gestuurd
aan wethouder mevrouw Buurman. Inmiddels 3 maanden later heeft zij kennelijk nog steeds geen
gelegenheid gehad om hierop te reageren. Volgens haar collega mevrouw Brand is het antwoord nu
onderweg naar ons.
Destijds is door ons afgesproken met gemeente voorlichter de heer Co van Leeuwen dat er een
communicatieplan door hem zou worden opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarin is het stroomlijnen van
de informatie m.b.t. de nieuwbouwplannen. Van Leeuwen heeft de concrete uitvoering van het plan in
handen gegeven van Mieke Kat die dit begin januari zou uitwerken, helaas nog niets van vernomen.
Bericht gehad dat het bestemmingsplan over de nieuwbouw Rhenoy Noord is aangehouden.
Over de door de gemeente toegezegde inloopavond tot dusver nog niets vernomen. Afgesproken was dat
vertegenwoordigers van de gemeente al in januari uitleg zouden komen geven over de mogelijke nieuwbouw
in ons dorp. Deze inloopavond was ook een onderdeel van het op te stellen communicatieplan. Volgens
mevrouw Brand had de gemeente hier schriftelijk uitleg over horen te geven. Zij bespreekt dit intern.
Schoolzone De Bloeiende Betuwe: Vanuit de school het verzoek gekregen om één of meerdere lantaarnpalen
te plaatsen bij de school. Op dit moment staat er slechts één lantaarn naast de school bij het tunneltje. Voor de
school is het ’s avonds stikdonker.
Ook moet de parallelweg bij school nog worden afgewerkt met belijning en het plaatsen van de 30 km
borden. De werkzaamheden moeten in april klaar zijn. De heer Ron Kramer informeert bij de
gemeente/provincie.
Egaliseren plantsoen: in april gaat men het plantsoen bij schapenweide egaliseren en wordt er gras ingezaaid.
Handhaving bomen: op en rond het terrein van de voormalige sloperij staan een aantal beeldbepalende
bomen ( beuken ). Vandaag nadrukkelijk gevraagd om deze te laten staan. De heer Kramer onderzoekt dit.
Werkzaamheden Vitens: De heer Kramer gaat informeren bij zijn collega Niels Damme wanneer Vitens gaat
starten met de vervanging en reparatie van een gedeelte van de waterleiding in ons dorp.
Graffiti: het ANWB bord afslag Rhenoy wordt schoongemaakt. Aktie de heer Kramer.
Brief Leo van Ewijk van Gem. Geldermalsen: Bij de buurtbushalte aan de rand van Rhenoy worden tegels
gelegd zodat passagiers en toeristen die er op de bank zitten droge voeten houden. Actie de heer Kramer.
Tevens wordt bekeken of de overdekte betonnen abri van een voormalige bushalte, die al jaren nutteloos staat
aan de Gellicumse kant, naar Rhenoy kan worden over geplaatst. In dat geval staan de passagiers voortaan
nog droog ook.

Het grote publicatiebord dat b.v. wordt gebruikt tijdens verkiezingen gaat de gemeente verplaatsen naar een
plekje t/o de hervormde kerk, de plaats waar het bord al lange tijd heeft gestaan. Actie de heer Kramer en
Anton Verstegen.

Rondvraag: De aanvraag bij de gemeente voor subsidie bestemd voor activiteiten van de CCRh wordt vanaf
dit jaar aangevraagd door de penningmeester van de CCRh Ruut Nieuwenhuis en niet meer door de VDR.
Het subsidie bedrag wordt gestort op de rekening van de VDR.
Rutger: stelt aan mevrouw Brand de vraag om eens aan te geven wat voor haar de meest essentiële zaken zijn
die deze avond zijn besproken. Antw. mevrouw Brand. Het overleg over de woningbehoefte in de gemeente /
argumenten bij de provincie inbrengen en onderhandelen / alle argumenten van de kleine kernen daarin
meenemen / het voorstel om de eerst volgende vergadering éénmaal te houden met alle drie de wethouders /
de CCRh moet een afspraak maken met wethouder Buurman.
Vraag Richard: over het behoud van gezichtsbepalend groen en boomgaarden in en rond ons dorp. Antw.
van de heer Kramer aan Richard ga eens overleggen met Annemiek Gerrits.
Vraag van Anton: over groenonderhoud en zelfwerkzaamheid i.v.m. bezuinigingen. Ideeën hierover t.z.t.
meenemen in het dorpsplan.
Vraag van Jacques: over het dumpen van ( groen- ) afval in de bermen langs de Lingedijk. Op een aantal
plaatsen is het momenteel een enorme bende door het op grote schaal storten van vooral tuinafval, afval dat
ook gratis bij de AVRI kan worden gebracht. Vervuiling kan worden gemeld op de site van de gemeente en
binnenkort ook op onze eigen VDR website waarna e.e.a. dan door de gemeente wordt weggehaald en
waarvoor we uiteindelijk allemaal de rekening betalen.
Vraag van René: de AVRI rekent forse prijzen bij het aanbieden van hout en puin afval. Dit bevorderd
absoluut het illegaal dumpen van allerlei rotzooi. Gevraagd om deze tarieven nog eens kritisch tegen het licht
te houden. Een afweging maken over de kosten en baten van dit probleem.
Vraag/opmerking Ron Kramer: er wordt uiteindelijk toch dwangmatig opgetreden tegen een bewoner aan de
Acquoysemeer die consequent weigert om zijn struiken te snoeien waardoor een zeer gevaarlijke situatie is
ontstaan. De CCRh is blij met dit standpunt.

