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

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

René opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen vorige vergadering d.d. 14 september, hierover zijn geen opmerkingen en worden
goedgekeurd .
Ingekomen post: De brief van het Buurtcomite Nieuwbouw Rhenoy Noord en de bijbehorende petitie
worden besproken. De Gemeente Geldermalsen en AM Wonen zijn op de hoogte van deze
bewonersactie. In januari vindt er een terugkoppeling plaats vanuit de Gemeente over de
nieuwbouwplannen en zal een inloopavond worden belegd. Op dit moment wachten we nog de
wijziging van het bestemmingsplan af.
Brief van C.Temminck over slootonderhoud besproken. Actie punt voor de heer Kramer.
Actielijst:
Een parkeerverbod bij uilenpark De Paay is in behandeling. Er komt een duidelijke verwijzing naar de
eigen parkeerplaats van het park. Actiepunt de heer Kramer.
Aan de Breezij staan het kombord Rhenoy en een klein 30 km bord van elkaar gescheiden. Dit wordt
veranderd zoals ook aan begin en eind van de Dorpsstraat is gedaan. Dus een groot bord dat de 30 km
zone aangeeft direct onder het kombord Rhenoy. Actiepunt de heer Kramer.
De 30 km zone in ons dorp. Dagelijks kan worden geconstateerd dat er nog steeds ( veel ) te hard wordt
gereden. Gesproken over handhaving en over de mogelijkheid dat de Gemeente Geldermalsen een
matrixbord plaatst waarop behalve de gereden snelheid ook een smiley kan worden getoond. Wat betreft
het laatste actiepunt de heer Kramer.

Groen Acquoyse Meer, al meerdere pogingen gedaan om de struiken hier te snoeien i.v.m. de
onoverzichtelijke situatie ter plaatse. De bewoner wil per se geen medewerking verlenen en de Gemeente
vreest voor een schadeclaim als men desondanks toch gaat snoeien. Als de struiken dood gaan dan is de
Gemeente verantwoordelijk. De heer Kramer adviseert om namens de CCRh een brief te schrijven aan het
College. Actiepunt CCRh
Servicepunt Betuwe Poort: Wethouder mevrouw Brands heeft hierover een gesprek gehad met de
Stichting Opwaarts. Er is afgesproken om nogmaals met Kleurrijk Wonen te overleggen. Eerdere
gesprekken daarmee hebben schipbreuk geleden omdat Kleurrijk Wonen vanwege commerciële
activiteiten van het dorpshuis geen basis meer zag om verder te praten.
Mevrouw Brand: Stichting Opwaarts zou voor ondersteuning contact kunnen zoeken met “de Kleine
Kernen”. Haar advies is dat de VDR samen met Stichting Opwaarts overleggen om een aparte commissie
in te stellen voor overleg met “De Kleine Kernen” en met Anton de Boer van Stichting Mozaiek.
Actiepunt VDR/Stichting Opwaarts.
Ook zijn er subsidies mogelijk via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor voorzieningen om
oudere mensen langer zelfstandig te laten wonen en om nieuwe voorzieningen te creëren.
Rhenoy Plan Noord:
De CCRh heeft gereageerd d.m.v. een brief aan het college van B & W over de discussie die is ontstaan in
de z.g. Grondcommissie over de starters- en huurwoningen voor Rhenoy. In de brief is verantwoordelijk
wethouder mevrouw W. Buurman nogmaals gewezen op eerder gedane toezeggingen betreffende de
nieuwbouw. Een kopie van deze brief is ook gemaild naar mevrouw Petra Murre de projectleider voor
onze nieuwbouw.
Het Buurtcomité Nieuwbouw Rhenoy Noord en een afvaardiging van CCRh hebben 140 handtekeningen
en een petitie overhandigd aan Wethouder W.Buurman. CCRh communiceert met het buurtcomité. De
CCRh wil ook het geluid van de buurtcomité leden waar nodig laten doorklinken, dit traject loopt.
Aan het bestemmingsplan Rhenoy Noord moet nog het nodige geschaafd worden, in januari is het plan
ter inzage voor de CCRh.
Groen compensatie Breezij / Nieuwbouw: Er wordt sterk op aangedrongen om bestaande bomen zoveel
mogelijk te handhaven. Op en rond het terrein van de voormalige sloperij staan een aantal zeer beeld
bepalende bomen, deze moeten zo mogelijk worden gehandhaafd. Actie punt de heer Kramer.
Leilinden
Twee recent gepote leilinden voor woning Dorpsstraat nr. 25 zijn op verzoek van de bewoner verwijderd.
De geplande boomplantdag met medewerking van de leerlingen van de Bloeiende Betuwe is vanwege
weersomstandigheden uitgesteld. Afgesproken met de Gemeente Geldermalsen dat zodra er de
komende weken een mogelijkheid is, de 48 linden gepoot gaan worden.
Provinciale weg N327 / Parallelweg:
Een 30 km zone over de gehele lengte van de weg langs Rhenoy naar de Bloeiende Betuwe is niet
mogelijk. Slechts het gedeelte bij school wordt 30 km zone.
Graskeien naast het asfalt worden vanaf Geldermalsen gelegd richting Rhenoy. De CCRh wil deze
planning omdraaien i.v.m. de veiligheid voor de schoolkinderen verdient het deel bij Rhenoy prioriteit.
Ron Kramer probeert de planning van aannemer Kroeze te wijzigen. Actiepunt de heer Kramer
Eindejaarsnota:
In de eindejaarnota van de Gemeente staat een tekst waaruit je zou kunnen opmaken dat de
budgetoverschrijding van de Dorpsstraat te wijten is aan de CCRh en de Stichting Wielerronde Rhenoy.
Dit is pertinent onjuist, alleen een door ons verlangde nul meting is extra.
Evaluatie communicatie:
Het overleg over het Plan Rhenoy Noord wordt gevoerd met wethouder mevrouw Buurman
en projectleider Petra Murre. Beide zijn verantwoordelijk o.a. voor dit plan.
Overige zaken moeten besproken worden met de heer Kramer en wethouder mevrouw Brand.

Vastleggen vergaderdata 2011.
Afgesproken dat wij binnenkort de data doorkrijgen voor het periodiek overleg voor 2011. Actiepunt
mevrouw Brand / de heer Kramer.
Rondvraag:
Rutger, de hoek Dijkstraat/Lingedijk is voor de zoveelste keer open geweest vanwege grootschalige
lekkage, e.e.a. is niet goed hersteld. Antwoord Ron Kramer: we moeten wachten op Vitens, de leidingen
mogen in april pas vernieuwd worden. Het Waterschap geeft geen toestemming om te graven in dijken in
de winter. Een jaar na de reparatie kan er pas worden geasfalteerd, omdat de weg eerst moet in zakken.
CCRh maakt een compliment aan Niels Damme, medewerker van de gemeente Geldermalsen, voor zijn
aandeel tijdens de werkzaamheden in ons dorp.

