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

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. 18 maart 2013, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy

18 maart 2013

Aanwezig:
De heer R. van Meygaarden
wethouder
De heer H. de Groot
projectleider team civiele techniek
De heer C. van Dorst
secretaris CCRh
R. van Hensbergen
lid CCRh & financiën
Mevr. A. Schröder
lid CCRh
De heer A. Verstegen
lid CCRh
De heer J. Westbroek
lid CCRh
Mevr. T. de Kroon
lid CCRh ( aftredend )
Afwezig: Rutger van Stappershoef & René Bakker
Opening van de vergadering door plaatsvervangend voorzitter Jacques Westbroek. I.v.m. het overlijden van
een nabestaande zijn zowel Rutger als René deze avond helaas niet aanwezig. Nieuw in de commissie en voor
de eerste maal aanwezig bij het overleg is Anouk Schröder, zij gaat de plaats innemen van Trudy de Kroon
die deze avond voor de laatste keer aanwezig is.
Notulen vorige vergadering 12 december 2012.
In de notulen staat een passage over een vertikaal geplaatste rioolbuis op de hoek van Dorpsstraat / Breezij.
Deze buis is daar geplaatst om o.a. te voorkomen dat de daar aanwezige tuin opnieuw wordt geruïneerd door
vrachtverkeer. Na ons vorige overleg heeft de heer Kramer van de Gemeente Geldermalsen ons laten weten
dat die buis weggehaald moet worden. Op verzoek van omwonenden vandaag afgesproken dat dit niet
gebeurd, het ding blijft op zijn huidige locatie staan en zal t.z.t. door omwonenden worden ingericht als
plantenbak.
Punten actielijst :
Reconstructie N327. Deze reconstructie van deze weg gaat plaatsvinden in de maanden juni en juli. Op dit
moment vindt de aanbesteding plaats. Tijdens werkzaamheden aan de kruisingen b.v. bij Acquoy, Rhenoy en
Beesd zal overdag het verkeer worden geregeld met een vri –installatie ( stoplichten ) en ’s nachts zal de weg
een aantal malen in zijn geheel worden afgesloten i.v.m. asfaltering werkzaamheden. Tijdens de
werkzaamheden is er soms een omleidingsroute nabij De Bloeiende Betuwe, daarover neemt de heer De
Groot tijdig contact op met de school om onduidelijkheden te voorkomen. Het wegdek ( bij Acquoy en
Rhenoy )wordt voorzien van z.g. steen mastiek asfalt en krijgt over de gehele lengte een dubbele
doorgetrokken streep dus een totaal inhaal verbod. De heer De groot zal bij de Provincie nagaan of dit een
z.g. “stil asfalt” is en de CCRh daar vervolgens over informeren.

Het matrix bord dat de snelheid van het verkeer aangeeft, wordt in 2013 opgehangen in de maanden maart,
juni, september en december op verschillende plaatsen in de Dorpsstraat. De heer De Groot bekijkt de
mogelijkheid om ook éénmaal per jaar een radartelling te houden op de Dorpsstraat, daarmee is ons
verkeersgedrag meetbaar.
Inzicht planning onderhoudsrondes van de groenvoorziening in 2013. Komend jaar gaat de Gemeente om kosten te
besparen op enkele plaatsen struiken vervangen door gras. De heer Van Meygaarden geeft aan dat inwoners
vooraf worden geïnformeerd als er in hun woonomgeving zaken gaan veranderen. In het dorp wordt er
( afhankelijk van beheerregime ) het gras 5 tot 24 keer per jaar gemaaid en in het buitengebied in principe
tweemaal.
Toeristeninformatie: In ons dorp zijn vorig jaar een aantal bruinkleurige infoborden geplaatst met verwijzingen
naar De Betuwe Poort en Rust Wat. Ook aan het begin van ons dorp staat nu zo’n exemplaar met de verkeerd
gespelde tekst Betuwsepoort. Boven dit bord stond/staat al een prima bord met daarop Betuwe Poort. Een
dubbele aanduiding lijkt ons wat overbodig. De heer Van Meygaarden neemt hierover contact op met
Uite@waarde want zij zijn verantwoordelijk voor deze borden. Het verzoek is om een ander bord met de
juiste naam op te hangen. Als dat is gebeurd kan het groene naambord worden verwijderd. Bij Stichting
Opwaarts ( eigenaar dorpshuis ) hebben we vernomen dat zij nooit opdracht tot plaatsing van borden hebben
gegeven en dat er ook nooit een rekening ervoor is betaald.
Status Dorpsplan :
Op dinsdag 19 maart is er een bijeenkomst in het gemeentehuis in Geldermalsen. Deze avond staat geheel in
het teken van het dorpsplan en zal er een presentatie worden gegeven door de drie pilot dorpen t.w. Tricht,
Enspijk en Rhenoy. Een ieder is deze avond van harte welkom.
Status Nieuwbouw Plan Rhenoy Noord:
De initiatiefnemers van het plan Story Beheer en Van Kessel gaan in het eerste kwartaal van 2013 een
exploitatie overeenkomst indienen met een woningbouwplan dat door Van Kessel wordt ontwikkeld.
Het plan voor de woningbouw lijkt in veel opzichten op het eerder uitgewerkte idee van AM Wonen.
Vraag van Jacques aan de heer Van Meygaarden. Zijn de bevindingen van de Grex commissie nog van
invloed op de toekomstige nieuwbouw in ons dorp ? Antwoord de heer Van Meygaarden: totaal niet,
toekomstige woningbouw in Rhenoy staat hier volledig los van. Rhenoy krijgt vanuit Geldermalsen alle
mogelijke medewerking bij de realisatie van de nieuwbouwplannen. Het initiatief ligt op dit moment bij de
ontwikkelaar. Ter info: de Grondexploitatiewet ( Grex-wet ). De Grex regelt de financieel, technische en
juridische kanten van de grondexploitatie en alles wat met locatieontwikkeling te maken heeft.
Diversen :
Op het verzoek om meer vuilnisbakken te plaatsen buiten bij De Betuwe Poort zegt de heer Van Meygaarden
toe te onderzoeken hoe dit opgelost kan worden. Deze vraag is ook al naar voren gebracht tijdens
besprekingen met de werkgroep dorpsplan Rhenoy. De parkeerplaats daar wordt vaak gebruikt door ( fiets- )
toeristen die daar ook hun afval achterlaten en daarop is de huidige capaciteit niet berekend.

