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Communicatie Commissie Rhenoy
Dorpsstraat 60
4152 ER RHENOY
T. 0345-683915
E.piavanorden@hotmail.com
Aan:

De heer Ed Goossens
Mevrouw Ria van Esterik-de Wit
Leden Communicatie Commissie Rhenoy
Redactie Klepperman

16 september 2019
Notulen overleg Gemeente West Betuwe / Communicatie Commissie Rhenoy
d.d. 16 september 2019, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy
Aanwezig:
De heer Ed Goossens
Mevrouw Ria van Esterik-de Wit
De heer Jack Bloem
Mevrouw Pia van Orden
De heer Patrick van Leeuwen
De heer Kees Froeling
De heer Remco van Hensbergen

wethouder
gebiedsmakelaar
voorzitter CCRh
secretaris CCRh
lid CCRh
lid CCRh
lid CCRh

Afwezig:
Mevrouw Karin Verzijden

lid CCRh

Notulen 27 mei 2019
Prullenbakken
Op dit moment wordt door de gemeente een inventarisatie gemaakt van de bestaande prullenbakken, het
onderwerp blijft op de agenda staan.
Regionaal Uitvoeringsplan mobiliteit
In dit plan wordt een pilot “spitsmijden agriverkeer” opgenomen waarbij het doel is om landbouwverkeer te
verminderen op plekken waar in de spits veel (school)fietsverkeer is. Ria en haar collega Susan Timmermans
(Verkeer) zijn hierbij betrokken, maar er is op dit moment geen ontwikkeling te melden.
Lof (voorheen: de Einder)
De gemeente publiceerde 11 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk
verstrekken van dranken en spijzen bij evenementen. De aanvraag werd 22 juli 2019 ingediend.
Ed vertelt dat wethouder Hartman (Ruimtelijke Ordening) zich met het onderwerp bezighoudt.
Er zijn gesprekken gaande met de eigenaar. De gemeente stelt zich terughoudend op.
Ed en Ria zullen Stichting Opwaarts benaderen over dit onderwerp.
Hekje nabij Route 88
De gemeente bestudeert de verkeerssituatie verder. Het doel is om te zorgen dat er geen auto’s vanaf de
ventweg doorsteken naar de Rhenoyseweg, maar dat het pad toegankelijk blijft voor mensen met een rollator
of rolstoel. Voor nu blijft het hek staan.
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Ondergrondse container Oudenborch
De verkeerskundige van de gemeente heeft geen verkeersonveilige situatie geconstateerd rondom de huidige
locatie van de container.
Ria heeft op 18 september 2019 overleg met de AVRI. Nadien zal zij contact opnemen met de omwonenden
die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen de huidige locatie van de container.
Hortensia’s Dorpsstraat
De hortensia’s hebben vreselijk te lijden onder de hitte en droogte van de steeds warmere zomers.
Eerder zijn deze planten in overleg tussen de commissie van het eerste Dorpsplan en Gert Jan Hol van de
gemeente (destijds Geldermalsen) gepoot. Echter, er is een kwetsbaar soort hortensia gebruikt en de gemeente
heeft geen capaciteit kunnen vinden om tankwagens met water periodiek langs te laten komen.
Het doel van de planten was zowel het verfraaien van het dorpsaanzicht als het stimuleren van de
bijenpopulatie. Kees zal nu in overleg met Ria bekijken welke alternatieve planten kunnen worden gebruikt
bij herplant en op welke stukken perk graszoden worden gelegd.
Budget leefbaarheidsinitiatieven
Ria heeft een lijst met initiatieven ontvangen van Twan van der Meer (voorzitter VDR). Hij heeft de aanvraag
gecoördineerd namens het VDR, Stichting Opwaarts en vrijwilligers betrokken bij het klompenpad. De
meeste aanvragen worden gehonoreerd, echter niet het verzoek om extra afvalbakken (zie hiervoor
genoemde inventarisatie) en evenmin het verzoek om een extra AED (dit verzoek is geparkeerd. Er is een
trainee voor de gemeente bezig om het aantal AED’s binnen de gemeente en de dekking daarvan in kaart te
brengen).
De initiatieven ten behoeve van het klompenpad zullen worden bekostigd uit budget voor recreatie en
toerisme.
Bijeenkomst 23 september 2019
HBC Planontwikkeling B.V. organiseert een bijeenkomst ten behoeve de invulling van het braakliggende
perceel grond aan de Brink.
Dit betreft een commerciële partij en de plannen van de projectontwikkelaar zijn niet bekend bij de gemeente
en om deze reden zal er geen vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig zijn bij de bijeenkomst.
Status renovatieplannen N327
Voor nu is er geen update, Ed en Ria vragen de laatste actielijst op.
Verkeerssituatie rondom Rust Wat
De eigenaar heeft een deel van een weiland ingericht als parkeerterrein. Ondanks dat wordt er veel in de
berm langs de weg geparkeerd, wat een gevaarlijke verkeerssituatie kan opleveren.
Ed zal de eigenaar benaderen voor overleg.
Kraalweg / maatregelen tegen sluipverkeer Beesd / traject A2 Deil-Vught
Op 5 september 2019 is de presentatie geweest van de diverse alternatieven voor de aanpak van het
sluipverkeer.
De te nemen maatregelen hebben mogelijk een toename tot gevolg van het sluipverkeer via de Kraalweg (van
de A2 naar Rhenoy toe). Het voorstel van de gemeente is daarom om de Kraalweg af te sluiten dan wel het tot
eenrichtingsverkeer te maken (van Rhenoy naar de A2 en dus niet andersom).
Jack dringt erop aan om verkeersmetingen te doen nadat de maatregelen zijn genomen. Temeer omdat de
CCRh verwacht dat het zogenaamde “waterbedeffect” eerder zal optreden bij de afslagen Culemborg en
Leerdam en dat de Kraalweg buiten schot zal blijven.
Daarnaast hoopt de CCRh een passende evaluatie te zien na een termijn van 1 á 2 jaar
Rondvraag
Ria is sinds 1 januari 2019 gebiedsmakelaar van Rhenoy en Jack bedankt haar voor het oppakken van alle
actiepunten.
Sluiting van vergadering.
N.B. de volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 2 december 2019 om 20.00 uur.

