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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

14 september 2020
Notulen overleg Gemeente West Betuwe / Communicatie Commissie Rhenoy
d.d. 14 september 2020, aanvang 20.00 uur – digitale vergadering via Teams
Aanwezig:
De heer Ed Goossens
Mevrouw Ria van Esterik-de Wit
De heer Kees Froeling
Mevrouw Pia van Orden
De heer Patrick van Leeuwen
De heer Kees Froeling
De heer Remco van Hensbergen

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

Afwezig:
De heer Jack Bloem
Mevrouw Karin Verzijden
De heer Ron van Ree

voorzitter CCRh
lid CCRh
lid CCRh

Opening
Kees vervangt Jack als voorzitter van de vergadering.
Notulen 25 mei 2020
Actiepunten van vorig overleg:
- N327: Ed heeft nog geen overleg gehad met de Provincie, er zijn voor nu dus geen
ontwikkelingen te melden.
- Verkeerssituatie rondom Rust Wat: de eigenaar belt Ed nog terug voor overleg.
Ed vertelt dat de nieuwe wethouder mevrouw Sietske Klein-de Jong (VVD) ondermeer in haar portefeuille
Ruimtelijke Ordening en openbare ruimte heeft. Nieuwe wethouder mevrouw Annette IJff (PvdA) heeft in
haar portefeuille onder andere de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten en duurzaamheid.
Beplanting/groenstrook Dorpsstraat
In het volgende voorjaar wordt een en ander aangepakt. Ria en Kees zullen in de maanden hiervoor overleg
hebben om ondermeer te bekijken welke delen meer geschikt zijn voor gras en welke delen voor
bloemperken. Aanwonenden worden betrokken bij de plannen met de bloemperken.
Bloembakken/leefbaarheidsbudget
In de A.J. Lansstraat zijn vijf bloembakken opgehangen welke inmiddels zijn “geadopteerd” door
omwonenden. Er is ook vraag naar deze bloembakken in andere, omliggende straten.
Kees vraagt of daarvoor leefbaarheidbudget beschikbaar is.
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Ria vertelt dat er leefbaarheidbudget beschikbaar is gesteld voor de renovatie van de biljarttafel en een
nieuwe outfit voor Sinterklaas. Zo’n 80% is al besteed. Daarnaast worden er nu andere ingediende
leefbaarheidsinitiatieven onderzocht.
Kees en Ria spreken daarom af om rond november te kijken of er nog budget over is van andere dorpen.
Verlichting Bloeiende Betuwe en Parallelweg
Jack heeft contact gehad met Marieke Koelen (directrice van de school). De school heeft enige jaren geleden
zelf de aanschaf van lantaarnpalen rondom school bekostigd en neemt ook de kosten van de elektriciteit op
zich. De school vraagt nadrukkelijk om goede verlichting van de Parallelweg, de weg naar school, en een
goede regeling voor de kosten.
Ed zal hierover contact opnemen met de provincie, maar wijst erop dat de provincie zuinig is met verlichting
aan parallelwegen.
Overlast door boten die te hard varen op de Linge
Zowel Remco als Ria heeft contact gehad met het Waterschap. De klachten worden serieus genomen, maar de
mogelijkheden tot controle zijn beperkt. Het waterschap benadrukt dat klachten moeten worden gemeld en
dat overtreders van de maximumsnelheid gefilmd kunnen worden (i.v.m. de Y nummers van de boten).
Er is aangedrongen bij verhuurbedrijven om huurders beter te instrueren. Ria vertelt dat het Waterschap
onderzoekt of extra borden kunnen worden geplaatst met daarop de maximumsnelheid.
Meldingen overvolle prullenbakken
Ria vertelt dat er mogelijk meer vuil is door de toegenomen recreatie en het mooie weer.
De gemeente is niet van plan extra bakken te plaatsen, maar bekijkt binnen de gemeente of bakken kunnen
worden verplaatst of dat bijvoorbeeld de eigen buitendienst extra kan rijden.
Er worden minder klachten verwacht in de winter.
(Bewoners worden uitdrukkelijk verzocht bij klachten over overvolle bakken een “melding openbare ruimte” te doen via
de site of de app van de gemeente).
Ria vertelt dat er wordt bekeken of er nog opening-verkleiners voor de prullenbakken zijn zoals deze is
gemonteerd op de bak naast het bushokje.
Kernagenda
Kees vraagt om een update en welke actie nu wordt verwacht.
Ria vertelt dat het bidbook als uitgangspunt dient en in Rhenoy ook het dorpsplan.
Zij vertelt dat het plan is om met een overleg te starten waarbij mensen uit het dorp worden betrokken die
hier geworteld zijn en/of zijn betrokken bij commissies/verenigingen in het dorp.
Kees wijst erop dat het in deze Corona tijd moeilijk is om mensen bij elkaar te laten komen, maar dat online
overleg ook uitkomst zou kunnen bieden.
Kees stelt voor om de kernagenda tijdens de eerstvolgende interne vergadering van de CCRh te bespreken en
hierna verder over dit onderwerp te praten met Ria en Ed.
Oscar Events / Lof
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) heeft in juni 2020 een handhavingsbesluit preventieve last onder
dwangsom opgelegd aan Oscar Congress & Events B.V. Er mogen geen trouwfeesten worden gehouden in
het pand aan de Rhenoyseweg 7.
Ed vertelt dat er een bezwaar is ingediend en dat de behandeling van het juridisch geschil bij de ODR ligt.
Pia wil graag weten op welke termijn de ODR een uitspraak hierover zal moeten doen.
Ed doet hierover navraag bij mevrouw Willeke van der Wielen (Ruimtelijke Ordening) en koppelt dit dan
terug.
Rondvraag
Ed hoopt dat “fysieke” vergaderingen gauw mogelijk worden. Hij spreekt zijn zorgen uit over de verwachte
economische schade door Corona. In West Betuwe trekt de horeca bij en profiteert nu van het goede weer. De
evenementenbranche is heel hard getroffen. Grote faillissementen blijven voor nu uit.
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Sluiting van vergadering.
N.B. de volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 30 november om 20.00 uur.

