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25 mei 2020 

 

Notulen overleg Gemeente West Betuwe / Communicatie Commissie Rhenoy 

d.d. 25 mei 2020, aanvang 20.00 uur – digitale vergadering via Teams 

 

Aanwezig: 

De heer Ed Goossens   wethouder 

Mevrouw Ria van Esterik-de Wit gebiedsmakelaar 

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 

Mevrouw Karin Verzijden  lid CCRh 

 

Notulen 9 maart 2019 

Goedgekeurd. 

 

Actiepunten van vorig overleg: 

- Planning renovatie N327. Ed zal de planning van de voorgenomen werkzaamheden checken. Ed zal 

daarbij de verkeerssituatie en de straatverlichting rondom de Bloeiende Betuwe en de 

verkeerssituatie rondom de kersenkraam nogmaals benoemen in het overleg met de provincie. 

- Beplanting Dorpsstraat. Ria vertelt dat het gemeentebudget niet toereikend is om de hortensia’s aan 

de Dorpsstraat te vervangen. Eerder is echter de toezegging gedaan vanuit de gemeente om dit wel te 

doen. Ria en Kees spreken af om tezamen met een medewerker van de gemeente te overleggen over 

de mogelijkheid tot het planten van onderhoudsvriendelijke en bijvriendelijke beplanting. 

- Verkeerssituatie rondom Rust Wat: Ed neemt nog contact met de eigenaar om te onderzoeken 

hoeveel oldtimer clubs bij Rust Wat samen komen en wat de frequentie is van deze bijeenkomsten. 

 

Kernagenda 

Ria vertelt over de plannen van een Kernagenda voor het dorp, waarbij het oude Dorpsplan en het Bidbook 

als uitgangspunt worden genomen. Een team van dorpsvertegenwoordigers (bv. van het dorpshuis, 

speeltuincommissie, VDR enz.) zou kunnen kenbaar maken welke wensen en plannen Rhenoy heeft voor de 

toekomst. Kees zal zich bezighouden met de samenstelling van dit team en hierna contact opnemen met Ria. 

 

Bloemkorven aan lantaarnpalen A.J. Lansstraat 

Voor het plaatsen van de bloembakken is gebleken dat kort daarvoor een lantaarnpaal was vervangen door 

een ander type, waardoor een bak niet kon worden opgehangen. 

Ed vertelt dat er een achterstand is met het vervangen van slechte lantaarnpalen in de gemeente. 

Volgens Kees is er in het dorp behoefte aan “Oud-Hollandse” lantaarnpalen die beter passen in het 

dorpsgezicht. Deze zijn volgens Ed zeer kostbaar.  

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 
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Overlast door boten die te hard varen op de Linge 

Remco vertelt over de overlast. De maximumsnelheid is 7,5 km. per uur, maar deze wordt vaak 

overschreden. Zo zijn er ook speedboten en jetski’s op het water die veel harder gaan. 

Het is ook drukker door het mooie weer en Corona. Het wordt ook drukker met zwemmers wat een 

gevaarlijke situatie oplevert. 

Ria heeft gesproken met een toezichthouder van het Waterschap en heeft vernomen dat er veel meer controle 

plaatsvindt. Ria zal het Waterschap benaderen met het verzoek om meer borden langs het water te plaatsen 

met een aanduiding van de maximumsnelheid en kijken of het mogelijk is om bootverhuurders hun klanten 

beter te laten instrueren. 

 

Meldingen overvolle prullenbakken 

Zowel bij de CCRh als bij Ria zijn meerdere meldingen bekend van overvolle openbare prullenbakken. 

(Bewoners worden uitdrukkelijk verzocht hiervoor een “melding openbare ruimte” te doen via de site of de app van de 

gemeente). 

Er lijkt meer afval te zijn door de toegenomen recreatie en het mooie weer. Door feestdagen in de afgelopen 

periode heeft er soms meer tijd gezeten tussen de ledigingen. 

De gemeente houdt in de gaten of de huidige frequentie nu voldoende is. 

Ria kijkt of er nog opening-verkleiners voor de prullenbakken zijn zoals deze is gemonteerd op de bak naast 

het bushokje. 

 

Laadpaal elektrische auto’s 

Deze staat nog niet op de planning voor Rhenoy. Volgens Ria neigt de gemeente ernaar om deze te zijner tijd 

aan de Brink te laten plaatsen en niet bij de Betuwe Poort, omdat er bij de Brink minder woningen zouden 

staan met een eigen oprit dus zonder mogelijkheid tot opladen en er op deze plek meer huishoudens binnen 

een straal van 250 meter worden bereikt. 

 

Status glasvezel 

Ed vertelt dat de uitrol van het glasvezelnetwerk in de regio Rivierenland doorgaat. 

Voor wat betreft het gebied van “voormalig” Geldermalsen zal dit zijn vanaf week 27 in 2021 tot week 7 in 

2022. 

Mensen kunnen zich nog aanmelden hiervoor; zie de site: digitale-stad.nl/rivierenland. 

Ed zal Pia nog een digitale folder hierover sturen. 

 

Status coalitiebreuk/onderhandelingen 

Ed hoopt dat het lukt om een nieuw College te laten vormen vóór de zomervakantie. 

Hoe de portefeuilleverdeling er dan uitziet is nog onbekend. 

 

Oscar Events / Lof 

Het College heeft op 14 april 2020 besloten om geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor 

het starten van een “congres en eventcenter” aan de Rhenoyseweg 7. 

 

Het gebruik van het pand wordt nu aangeboden voor grotere uitvaarten welke i.v.m. de Corona-

voorschriften niet kunnen worden gehouden in het crematorium in Beesd. 

 

Rondvraag 

- Ed hoopt dat een volgende vergadering niet digitaal hoeft plaats te vinden. 

- Kees vraagt wanneer de Kraalweg wordt afgesloten. Hierover zal op 26 mei 2020 een raadsbesluit 

worden genomen. Ed verwacht dat dit rond of net na de zomer zal gebeuren. 

Op 26 mei 2020, de dag na dit overleg, heeft een amendement van Dorpsbelangen ervoor gezorgd dat de 

Kraalweg open blijft. 

 

Sluiting van vergadering. 

 

N.B. de volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 14 september om 20.00 uur. 


