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

Aan:

De heer R. S. van Meygaarden
De heer R. Kramer
Leden Comm.comm.Rhenoy
19 september 2012
De heer Ron Kramer
Leden Com. Com. Rhenoy
Notulen overleg Gemeente Geldermalsen/ Comm.Comm.Rhenoy.
d.d. 19 september 2012, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy
Aanwezig:
De heer R. van Meygaarden
wethouder
De heer R. Kramer
Hoofd afd. Ruimtelijk Beheer
De heer R. Bakker
voorzitter CCRh
De heer C. van Dorst
secretaris CCRh
De heer R. Nieuwenhuis
lid CCRh & financiën
Mevr. T. de Kroon
lid CCRh
De heer R. van Hensbergen
lid CCRh
De heer K. Froeling
Voorzitter dorpsplan
Afwezig: Jacques Westbroek en Rutger van Stappershoef
Opening van de vergadering door René Bakker.
Status dorpsplan: Voorzitter Kees Froeling is voor dit onderwerp aanwezig en geeft uitvoerig uitleg over de
vorderingen m.b.t. het dorpsplan. De dorpsplan werkgroep heeft zich de afgelopen maanden over een breed
scala van onderwerpen gebogen en het streven is om in februari het plan gereed te hebben waarna het
gefaseerd opgepakt en uitgevoerd kan worden. De werkgroep heeft inmiddels gesproken met verschillende
partijen binnen ons dorp zoals kerk, school en CCRh met als doel te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen
en versterken. In het dorpsplan worden een groot aantal zaken aan de orde gesteld. B.v. de z.g. Quick Wins,
dat zijn kleine en grotere zaken die eigenlijk met een beperkte inspanning op korte termijn zijn in te vullen.
Denk hierbij aan de aanschaf van een beamer voor de kleine zaal in De Betuwe Poort en hoogstamfruitbomen.
In het dorpsplan komen vier hoofdthema’s aan de orde, die zijn gevormd op basis van de verkregen input uit
ons dorp, te weten:
Verkeersveiligheid: daarin komen zaken aan de orde zoals hard rijden in het dorp, een veilige schoolroute, een
busverbinding voor scholieren naar Culemborg.
Voorzieningen: b.v. de wens van een Servicepunt in De Betuwe Poort, faciliteiten voor de oudere jeugd in ons
dorp, jeugd waarvoor nu nagenoeg niets te doen is, sociaal toezicht in de speeltuin e.d..
Wonen & Infra: de uitvoering van de nieuwbouw is belegd bij de CCRh. Andere aspecten die aan de orde
komen zijn onder meer de telecommunicatie-infrastructuur en de fysieke ontsluiting van ons dorp.
Dorpsaangezicht: hieronder vallen o.a. de wens voor een strandje langs de Linge, zwerfvuil en
groenvoorzieningen zoals hoogstamfruitbomen, waardplanten en een bloemrijk dorpsaanzicht.
De eerste activiteiten worden nu al opgepakt. In november zal een volgende afstemmingsronde in het dorp
plaatsvinden. Als alles naar planning verloopt kan begin 2013 het dorpsplan worden gepresenteerd.

Notulen vorige vergadering d.d. 14 juni akkoord. In deze notulen staat een passage over de Lingelandjes.
Wethouder Van Meygaarden geeft uitleg dat er op zeer korte termijn door Gemeente samen met het
Waterschap zal worden gehandhaafd. In eerste instantie zal daarbij vooral worden gekeken buiten de dorpen
naar illegale bouwsels e.d. en naar situaties waarbij mensen zich zaken ( grond ) hebben toegeëigend.
Actielijst besproken: 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, een budget dat
momenteel nog niet voorhanden is. Wel wordt bekeken hoe de betreffende sloot schoon gehouden kan
worden in de toekomst, vanwege de aanwezigheid van het hek kan er moeilijk worden gemaaid en slaat men
het onderhoud dus maar over waardoor het op een aantal plaatsen lijkt op een jungle. ( de heer Kramer )
Buitenverlichting Bloeiende Betuwe. De school heeft van de Gemeente voor dat doel gebruikte lantaarnpalen
gekregen. Over het aansluiten en onderhoud daarvan is nu al veel te lang gesproken en vanavond heeft
wethouder Van Meygaarden de knoop doorgehakt en gezegd dat binnen een maand de lantaarns in
samenwerking met de school moeten zijn aangesloten. De heer Kramer neemt over de details contact op met
Trudy. Reconstructie provincialeweg N 327. Over de aanpak daarvan volgend jaar is bij de Gemeente nog
niets bekend. De CCRh blijft dit volgen. Daarbij heeft vooral de mogelijkheid van geluidsarm asfalt en een
veilige schoolroute onze aandacht.
Status nieuwbouw Rhenoy Noord. Onlangs hebben de wethouders Van Meygaarden en zijn collega
Wiendels een gesprek gehad met Van Kessel/ Story. Het door A.M. Wonen ontwikkelde bouwplan is door
Van Kessel/Story afgeschoten om reden zegt men dat A.M. Wonen er de hoofdprijs voor wilde hebben. Het
initiatief ligt op dit moment volledig bij Van Kessel/Story, zij moeten op zo kort mogelijke termijn een nieuw
plan aanleveren waaruit ook blijkt dat marktonderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte is in Rhenoy om
gefaseerd te komen tot de bouw van 80 woningen. Dit laatste is noodzakelijk om te voorkomen dat de
Provincie t.z.t. een streep haalt door alle mooie plannen van Rhenoy. Pas daarna kan er een bestemmingsplan
procedure worden opgestart waarbij wij de volledige medewerking krijgen vanuit de Gemeente
Geldermalsen. 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. Op 31 augustus j.l. is het rouwcentrum officieel in gebruik genomen. Tijdens de
opening en de daarop volgende open dag hebben een groot aantal mensen uit de regio een bezoek gebracht
aan het rouwcentrum. Het geheel ziet er zeer fraai uit, er is voldoende ruimte om te parkeren. Enig minpuntje
is dat het verzoek om hoogstamfruitbomen te poten m.n. langs de Dorpsstraat, een verzoek gedaan namens
een aantal dorpsgenoten aan Kroeze, niet is gehonoreerd.
Riool overstort Breezij. De planning van het project is overschreden. Aannemer Van der Markt B.V. heeft de
nodige tegenslag gehad en om die reden heeft hij de werkzaamheden niet per 31 augustus zoals gepland af
kunnen ronden. Vandaag gehoord dat volgende week dus in week 39 de zaak is afgerond.
Rondvraag. Geen vragen

