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9 maart 2020 
 
Notulen overleg Gemeente West Betuwe / Communicatie Commissie Rhenoy 
d.d. 9 maart 2020, aanvang 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy 
 
Aanwezig: 
De heer Ed Goossens   wethouder 
De heer Jack Bloem   voorzitter CCRh 
Mevrouw Pia van Orden  secretaris CCRh 
De heer Patrick van Leeuwen  lid CCRh 
De heer Kees Froeling   lid CCRh 
De heer Remco van Hensbergen lid CCRh 
 
Afwezig: 
Mevrouw Ria van Esterik-de Wit gebiedsmakelaar 
Mevrouw Karin Verzijden  lid CCRh 
 
Notulen 2 december 2019 
Goedgekeurd. 
 
Actiepunten van vorig overleg: 

- Hekje bij Route 88. Stichting Opwaarts is akkoord met de plaatsing. Dit zal in het voorjaar worden. 
- Bijvriendelijke beplanting Dorpsstraat. Er is nog geen contact gezocht met Kees door de betrokken 

medewerker van de gemeente. 
- Verkeerssituatie rondom Rust Wat: de gemeente zal een bord plaatsen dat verwijst naar de 

parkeerplaats (weiland). Voor nu geen parkeerverbod langs de dijk en geen handhaving. 
Ed gaat na welk samenwerkingsverband er is tussen een occasionclub en Rust Wat. 

- Er is een laadpaal voor elektrische auto’s gepland op de Brink, omdat deze plek volgens de 
leverancier meer rendement opbrengt. 
Ed overlegt met de leverancier, omdat het Dorpshuis met haar bezoekers mogelijk een betere plek is. 

 
N327 / Parallelweg / veilige schoolroute 
Op dit moment hebben wij stil asfalt, het dorp wil dit bij de renovatie van de N327 behouden. 
De verkeerssituatie rond de Bloeiende Betuwe en de inrit bij de kersenstal krijgen speciale aandacht. 
De renovatie wordt mogelijk uitgesteld van 2021 naar 2022. 
De renovatie zal bij Leerdam beginnen en dan richting Geldermalsen trekken, mits medewerking van 
grondeigenaar. Tussentijds is het voorstel om attentiewaarde kruising te verhogen middels LED verlichting, 
deels rood asfalt en extra bebording. Opgemerkt dat fietsers daar GEEN voorrang hebben en zich dit 
onvoldoende realiseren. 
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Ed gaat na wat de actuele planning is van de renovatie, waaronder ook de planning van de 
voorlichtingsavond die de provincie wilde organiseren. 
 
Kraalweg / maatregelen tegen sluipverkeer Beesd / traject A2 Deil-Vught 
De Kraalweg wordt eenrichtingsverkeer in het kader van het integrale verkeersplan. 
Jack zegt teleurgesteld te zijn dat de gemeente niet bereid is metingen te verrichten om te kijken welke 
consequenties de nieuwe maatregelen tegen het sluipverkeer rond Beesd voor effect hebben op de 
hoeveelheid verkeer op de Kraalweg. En dan pas te overwegen om de Kraalweg af te sluiten. 
Ed benadrukt dat de slechte staat van de weg een grote hoeveelheid verkeer niet toelaat. 
Jack zegt daarom dat een verbod voor zware voertuigen wel goed te begrijpen is. 
Ed zal met Susan Timmermans (verkeer) het doen van metingen bespreken. 
 
Lof (voorheen: de Einder) 
Ed geeft aan teleurgesteld te zijn in de ingezonden brief in de Klepperman rondom de ontwikkelingen 
betreffende het bedrijf Oscar Events in het gebouw van de voormalige R.K. kerk aan de Rhenoyseweg en de 
geplande informatieavond (initiatief van VDR en Stichting Opwaarts). (De informatieavond is door het Corona 
virus niet doorgegaan, in plaats daarvan is een presentatie verspreid. Deze is te downloaden 
op http://nieuw.rhenoy.info/informatieavond-16-maart/). 
Ed vertelt hier slechts een bemiddelende rol te hebben (gebiedswethouder), Jacoline Hartman (Ruimtelijke 
Ordening) en Burgemeester Servaas Stoop (orde & handhaving) zijn wel direct betrokken. 
Naar aanleiding van het door de eigenaar in december 2019 gedane principeverzoek (tot wijziging van het 
bestemmingsplan) heeft de gemeente een kernteam gevormd om deze aanvraag te toetsen. 
De status van het principeverzoek is vooralsnog onbekend (CCRh heeft per brief d.d. 28 februari 2020 B&W 
gevraagd naar de status). 
 
In de eerste week van maart heeft de gemeente een integrale controle op naleving van de regelgeving laten 
uitvoeren door een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) en een medewerker van het ODR 
(Omgevingsdienst Rivierenland). Dit betrof ondermeer een onderzoek naar de parkeernormering en 
geluidsnormering. Er zal een rapport over worden uitgebracht aan de Burgemeester en portefeuillehouder 
Hartman. 
 
Oscar Events beschikt niet over de benodigde vergunningen om van start te gaan en er heeft geen wijziging 
van het bestemmingsplan plaatsgevonden. Ed zal nagaan voor de CCRh waar een verzoek tot handhaving 
moet worden ingediend (politie, Burgemeester?). 
 
Rondvraag 

- Pia (vrijwilliger zwerfafvalbrigade) meldt dat er huisvuil wordt gedumpt in de openbare prullenbak 
bij het bushokje. Is het mogelijk uit te zoeken wat een verkleiner van de opening van een dergelijke 
prullenbak kost? (Ria heeft dit inmiddels opgepakt). 

 
Sluiting van vergadering. 
 
N.B. de volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 25 mei om 20.00 uur. 


