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14 december 2020 
 
Notulen overleg Gemeente West Betuwe / Communicatie Commissie Rhenoy 
d.d. 14 december 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 Karin Verzijden  lid CCRh 
De heer Ron van Ree   lid CCRh 
De heer Kees Froeling   lid CCRh 
Mevrouw Pia van Orden  secretaris CCRh 
De heer Patrick van Leeuwen  lid CCRh 
De heer Remco van Hensbergen lid CCRh 
 
Notulen 14 september 2020 
Actiepunten van vorig overleg: 

- De prullenbakken hebben een opening-verkleiner gekregen. 
- De verkeerssituatie rondom Rust Wat blijft op de actielijst. 

 
Beplanting/groenstrook Dorpsstraat en onderhoud groenvoorzieningen 
Kees meldt dat de leilindes aan de Dorpsstraat niet zijn gesnoeid.  
Nagekomen bericht: Ria heeft gemeld dat deze werkzaamheden door ziektes en coronamaatregelen bij de buitendienst nog 
niet zijn uitgevoerd, maar dat dit uiterlijk begin 2021 zal gebeuren. 
 
De “Mijn gemeente” app is vervallen (maar nog niet uit de lucht). Meldingen betreffende de openbare ruimte 
dienen nu middels de app van de AVRI te worden gedaan. Ed zal melden in het College dat de “Mijn 
gemeente” app nog niet offline is gehaald. 
 
Bladkorf Rhenoyseweg, stuk tussen Dorpsstraat en Route 88 
Ria vertelt dat de gemeente het aantal bladkorven niet zal uitbreiden en geen korven zal verplaatsen. 
Er is meermaals gevraagd om een bladkorf op deze plek, Ria zal daarom in 2021 bekijken wat mogelijk is. 
 
Leefbaarheidsbudget over voor aanschaf nieuwe bloembakken? 
Rhenoy is door het budget van 2020 heen. De termijn voor aanvragen voor 2020 is op 1 december gesloten. 
Volgens Ria kunnen nieuwe aanvragen per januari 2021 worden ingediend. 
 
Echter, tijdens het vorige overleg was toegezegd om te bekijken of het mogelijk is om budget dat van andere 
dorpen van 2020 is overgebleven, te gebruiken voor aanschaf van extra bloembakken. 
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Nagekomen bericht: De Raad heeft op 15 december besloten om het overgebleven budget in te zetten voor harmonisatie 
van de speeltuinen in de gemeente. 
 
Kernagenda 
Op 6 januari 2021 zal een online bijeenkomst plaatsvinden in het kader van het Dorpsplan 3.0, waarbij 
bewoners kunnen bijdragen aan het opstellen van een kernagenda voor Rhenoy. 
Ria vertelt dat het streven is dat eind 2021 alle kernen een kernagenda hebben opgesteld. 
In deze kernagenda worden de gegevens van het eerdere Bidbook en de voorgaande dorpsplannen getoetst. 
Ook actuele ontwikkelingen in het dorp en plannen voor de toekomst komen in deze kernagenda. 
 
Ria verzoekt Kees om bewoners op te roepen om deel uit te maken van een klankbordgroep (van 10 tot 12 
mensen). 
 
Renovatie Provinciale Weg / afstelling verkeerslichten rond A2 
De renovatie is 1 jaar vertraagd en staat nu voor 2022 gepland. Ed neemt de wensen van het dorp als stil 
asfalt, verlichting bij de Bloeiende Betuwe en verbetering van de verkeerssituatie rondom het kersenstalletje 
mee in zijn overleg met de Provincie. 
Kees en Jack melden dat de verkeerslichten op de Provinciale weg nabij de afrit van de A2 zorgen voor een 
slechte doorstroming. 
 
Woonbehoefte-onderzoek 
Er mogen 10 nieuwe woningen worden gebouwd in Gellicum en Rhenoy in de komende tien jaar. Op verzoek 
van Patrick zal Ria uitzoeken of dit aantal per dorp is of voor beide dorpen samen. 
Ed vertelt dat op 15 december 2020 de woonvisie zal worden aangenomen. 
Nagekomen bericht: de gemeenteraad heeft op 15 december 2020 de woonvisie unaniem aangenomen plus de motie om 
CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) te bevorderen. Dit houdt in dat inwoners zelf initiatieven kunnen 
opstarten om te bouwen voor eigen inwoners. 
 
Oscar Events / Lof 
Het College zal nog een beslissing nemen naar aanleiding van de hoorzitting van de onafhankelijke 
bezwarencommissie van de ODR van 24 november 2020. Ed heeft op het moment van de vergadering nog 
geen voorstel ontvangen en betwijfelt of de beslissing op 15 december 2020 zal worden genomen. 
 
Nagekomen bericht: de gem. West Betuwe heeft gepubliceerd dat er een vergunning is aangevraagd m.b.t. het pand aan 
de Rhenoyseweg ; “functie toevoegen aan bestaand gebruik in de vorm van zaalaccommodatie” en “wijziging op- en 
inrit”. 
 
Rondvraag 
Kees heeft uitgezocht dat een nieuwe bloembak inclusief onderhoud, beplanting en B.T.W. € 320 kost. 
 
Sluiting van vergadering. 
 
N.B. de volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 8 maart 2021 om 20.00 uur. 


