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. 17 maart 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 R. Van Stappershoef
Mevr. A. Schröder
De heer J. Westbroek
De heer K. Froeling
De heer. A. Verstegen
Afwezig: C. van Dorst

17 maart 2014

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 voorzitter René Bakker.
Notulen vorige vergadering 2 december 2013.
Geen opmerkingen op het verslag.
Punten actielijst :
Lingesteiger. Over ongeveer 2 maanden zal er meer bekend zijn over de Lingesteiger. Mogelijk is er meer budget
om dit wat verder aan te kleden. De heer van Meygaarden zal dit nagaan en hoe dit extra budget kan worden ingezet.
Met de nieuwe gemeenteraad zal dit opnieuw op de lijst worden gezet, en zal door de heer Van Meygaarden
worden gevolgd.
Het matrix bord De heer De Groot zal de uitkomst van de snelheden per mail toesturen. Dan kunnen wij dit als
commissie weer terugkoppelen aan de bewoners.
Klompenpad/Toepad. De heer De Groot en de heer Van Hensbergen zullen de bestaande kaveltekening en de
tekening van de nieuwbouw integreren. Zodat het duidelijk is waar de verbinding met de nieuwbouw
gemaakt kan worden. Tevens zal er naar de oppervlaktes en lengtes van de percelen gekeken worden om zo
een mogelijke route te kunnen maken. De heer Bakker zal de tekeningen bij Mevr. H. Story opvragen. Als
alles duidelijk is zal er met alle betrokken partijen over gesproken moeten worden.
Groenplan. Afspraak is om de bamboe nog niet uit de leilinden te halen. Wel eventueel te verlengen met
bamboe. Referentie zijn de oude leibomen zoals aan het begin van de Dorpsstraat. Pas later zal bekeken
worden of het snoeiwerk met vrijwilligers zal worden uitgevoerd, onder begeleiding.
Toeristeninformatie: De borden zijn vervangen, en daarmee is dit punt afgehandeld.
Vuilnisbakken bij de Betuwe Poort. Vooraf aan de vergadering is met Rutger van Stapperhoef en de heer De
Groot afgestemd waar deze geplaatst worden. Deze is inmiddels 24 maart geplaatst.

Snelheid en verkeersdruppel Dorpstraat. de snelheid van de auto’s is door het matrix bord gemeten. De uitkomst
hiervan zal gecommuniceerd worden met de bewoners of er netjes aan de snelheid is gehouden of dat er te
snel is gereden. Uitkomst wordt gemaild door de heer De Groot.
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. Rutger van
Stapperhoef zal dit verder uitzoeken.
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.
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.
Bloemenbed verkeersdruppel. Plantjes zijn ingezaaid en staan volop te bloeien.
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.
Vrachtwagenbesluit :
Lingedijk zal worden afgesloten voor vrachtverkeer. Voor wagens langer dan 7 meter en zwaarder dan 16 ton. Mogelijk
ontheffing voor de firma Story i.v.m. toeleveranciers. De SRV wagen zal waarschijnlijk komende zomer stoppen.
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.
Status Dorpsplan :
Er zijn al tal van plannen uit gevoerd en er staan nog diversen klaar om te worden uitgevoerd. Zaak is om een
lijst te maken welke onderdelen al zijn uitgevoerd en welke er nog gerealiseerd moeten worden. Dan kan dit
gebruikt worden om aan de bewoners te laten zien wat er allemaal is ondernomen. De heer Van Meygaarden
geeft aan dat hij dit dan ook binnen de gemeente kan terugkoppelen. Actie Rutger en Kees.
Status Nieuwbouw Plan Rhenoy Noord:
De sanering van de grond is begonnen. De heer Bakker zal binnenkort overleg hebben met Hendy Story om
de planning door te nemen, zodat dit ook naar de bewoners teruggekoppeld kan worden.
De Einder:
Er is vernomen dat de heer Dokman zal stoppen met de plannen en dat er gezocht word naar een nieuwe
locatie. Tevens zal er door het gemeentebestuur de richtlijnen van de VNG worden overgenomen.
Algemene Begraafplaats, bewoners van Rhenoy kunnen als zij geen lid van de kerk zijn, niet begraven
worden in Rhenoy maar moeten naar de begraafplaats in Beesd, de Gemeente Geldermalsen onderzoekt de
mogelijkheden en gaat eventueel in overleg met het kerkbestuur van de NH kerk, de CCRh is geen
gesprekspartner over dit punt.
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.
Diversen/Rondvraag:
#De heer Van Meygaarden bedankt voor de deelname aan de vergaderingen van de CCRh en hoopt dat hij na
de verkiezingen mag aanblijven en bij de volgende vergaderingen weer aanwezig zal zijn.

#De heer De Groot geeft aan dat de stalen lantaarnpalen dit jaar in de planning staan om te worden
geschilderd. Echter de aluminium zullen niet worden meegenomen, deze kunnen wel eventueel door
leerlingen worden geschilderd. Anouk heeft een inventarisatie met foto’s gedaan, dit zal een 3 fase plan
worden i.v. met kosten
#Kees Froeling vraagt of er een hek bij het plantsoen ter hoogte van de smulmuis geplaatst kan worden. Nu
snijden de fietsers de hoek af en rijden ze door het plantsoen. Mogelijk gelijk aanpassen met de glascontainer.
#Anton Verstegen vraagt na af er een steiger komt ter hoogte van het viaduct over de Linge, dit werd aan de
eigenaar medegedeeld welke van niets wist. De heer De Groot zal navraag doen.
#Vraag is of de vergadering van 9 juni verplaatst kan worden naar 16 juni i.v.m. 2e pinksterdag.

