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5 juli 2021 

 

Notulen overleg Gemeente West Betuwe/ Communicatie Commissie Rhenoy 

d.d. 5 juli 2021, 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 

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 

 

Afwezig: mevrouw Karin Verzijden (lid CCRh) 

 

Notulen 8 maart 2021 

Goedgekeurd. 

 

Bladkorf Rhenoyseweg 

Ria heeft een voorstel gedaan tot de plaatsing van een bladkorf aan de Rhenoyseweg in het najaar. Het is 

echter wachten op de verdeling van de bladkorven over de verschillende dorpen. 

 

Eenrichtingsverkeer deel Dorpsstraat en Schoolstraat 

Na klachten van enkele bewoners van de Lingedijk en de Dorpsstraat over schade door busjes (als bezorg- en 

boodschappendiensten) heeft de gemeente voorgesteld een deel van de Dorpsstraat en de Schoolstraat tot 

eenrichtingsverkeer te maken. 

De Lingedijk zou zo enkel vanaf het begin en via de Dijkstraat toegankelijk zijn voor auto’s. 

Het plan is nu opgeschort en wordt verder onderzocht in verband met ontvangen bezwaren 

(verkeersverzwaring Dijkstraat) en het feit dat enkel een klein gebied met omwonenden hierover werd 

geïnformeerd. Ook de CCRh was niet ingelicht. 

Jack verzoekt Ed om de CCRh een kopie te zenden van de toekomstige correspondentie aan omwonenden. Ed 

zegt toe de CCRh te betrekken bij het verdere traject. 

 

(Locatiebepaling) semi ondergrondse container luier/incontinentiemateriaal 

In verband met een strakke planning van de gemeente is de CCRh laat betrokken bij de plannen rondom de 

voorgenomen plaatsing van deze container op de parkeerplaats ter hoogte van de Dorpsstraat 58. 

De CCRh noemt als belangrijkste bezwaren tegen deze locatie: een veel gebruikte parkeerplaats zou komen te 

vervallen, de doelgroepen bevinden zich niet in de nabijheid van deze plek en er bestaat schaamte voor 

gebruik van deze container bij het storten van incontinentiemateriaal. Zowel Ria als de CCRh vinden daarom 
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bijplaatsing van deze container naast de restafvalcontainer aan de Dorpsstraat een meer gepaste en logische 

plaats. 

 

Zedendelinquent 

De veroordeelde zedendelinquent is al enige tijd niet meer aanwezig op het Lingelandje. 

 

Renovatie Provinciale weg 

Renovatie staat gepland voor 2022. Ed heeft in gesprek met de Commissaris van de Koning de 

verkeerssituatie rondom de Bloeiende Betuwe en Rhelico uitgelicht, maar meldt voorts dat de Provincie 

voornemens is om 2 miljoen te bezuinigen. 

 

Renovatie schoolgebouwen West Betuwe / Bloeiende Betuwe 

Kees vertelt dat de werkgroep Kernagenda bezig is om te bekijken of een multifunctioneel centrum in het 

dorp mogelijk is. De school zou hier deel van kunnen gaan uitmaken. 

Ria meldt dat de renovatie van de Bloeiende Betuwe op de middellange termijn gepland staat; over ongeveer 

4 jaar. De gemeente besluit nog of zij toestemming geeft voor onderzoek naar een integraal huisvestingsplan. 

De Bloeiende Betuwe heeft hierbij echter geen prioriteit, maar wordt verder meegenomen in de Kernagenda. 

 

Kernagenda 

Kees vertelt dat er (onder voorbehoud) een “fysieke” dorpsbijeenkomst is gepland voor 15 september 2021. 

(Nagekomen bericht: i.v.m. de Corona-maatregelen is deze bijeenkomst uitgesteld). 

Er worden nog vrijwilligers gezocht die zich met het onderwerp verkeersveiligheid in Rhenoy willen 

bezighouden. 

Ria meldt dat de diverse punten van de Kernagenda worden getoetst door de gemeente op haalbaarheid en 

zij hoopt dat de eerste versie van de Kernagenda vóór de bijeenkomst klaar is. 

De raad heeft Kernbudget beschikbaar gesteld. 

 

Lof / Oscar Events 

Er is een bezwaar ingediend tegen de weigering van de vergunningsaanvraag tot het wijzigen van de 

bestemming van het pand. Het bezwaar is in behandeling bij de Commissie Bezwaar en Beroep. 

Ed trekt na wat de status is en zal Pia informeren. 

 

Rondvraag 

Ed vertelt dat de jaarcijfers 2019 en 2020 van de gemeente positief waren en dat de Economische Visie West 

Betuwe is goedgekeurd. 

 

Kees vraagt aandacht voor de problemen met de aanvraag voor de vergunning voor het dorpsfeest in het 

eerste weekend in september; Family Food & Fun Festival. 

Ria zegt toe dit uit te zoeken. 

(Nagekomen bericht: i.v.m. de Corona-maatregelen is het festival niet doorgegaan). 

 

Eerder zijn krantenberichten verschenen waarin werd gezegd dat evenementen niet zouden worden 

toegestaan in West Betuwe. Volgens Ed zijn deze berichten onjuist (b.v. kermis gaat door). 

Ria wijst erop dat de gemeente mogelijk resterend leefbaarheidsbudget eenmalig beschikbaar gaat stellen 

voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het openstellen van de samenleving. Volgens Ed is dit op 

voorwaarde dat het College akkoord gaat. 

 

Sluiting van vergadering. 

 

N.B. de volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 20 september 2021 om 20.00 uur. 


