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Communicatie Commissie Rhenoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 maart 2021 
 
Notulen overleg Gemeente West Betuwe/ Communicatie Commissie Rhenoy 
d.d. 8 maart 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 
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 december 2020 
Goedgekeurd. 
 
Nieuw snoeibeleid leilindes Dorpsstraat 
Ria is niet bekend met het nieuwe beleid van de AVRI; machinaal en als blok knippen. Kees zal de aan hem 
toegestuurde berichtgeving vanuit de AVRI aan Ria doorsturen. Kees wijst de aanwezigen op de in het 
verleden gemaakte afspraken tussen de gemeente en het dorp om de leilindes in Rhenoy traditioneel 
gesnoeid te laten worden en niet machinaal omwille van de traditionele groeivorm en uitstraling. 
Ria zal dit verder uitzoeken. 
Nagekomen bericht: Het gemeentebeleid voor leilindes gaat in alle kernen zijn: machinaal snoeien als blokvorm, dit om 
kosten te besparen. Echter, gezien de afspraken uit het verleden wordt dit punt op de kernagenda gezet. Voor nu is 
afgesproken dat de gemeente dit jaar sowieso nog een keer handmatig zal snoeien. Voor volgend jaar zal via het proces 
van de kernagenda gekeken worden naar de mogelijkheden. Te denken valt aan b.v. het zelf snoeien door inwoners, 
waarvoor dan draagvlak dient te zijn. 
 
Renovatie Provinciale weg 
Jack heeft bij Erwin Happel en Susanne Timmermans (gem. West Betuwe) drie onderwerpen onder de 
aandacht gebracht; wens om stil asfalt, verlichting parallelweg (schoolroute) en onveilige verkeerssituatie 
rondom kersenstal. De renovatie van de weg is uitgesteld tot 2022. Ed zal ook contact opnemen om de 
ingebrachte onderwerpen ondanks de vertraging wel onder de aandacht te houden. 
 
Verkeersoverlast rondom autobedrijf Lingedijk 
De ODR heeft de eigenaar recent verzocht om de verkoopactiviteiten met ingang van 6 april 2021 te staken op 
straffe van juridische handhaving. 
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Renovatie schoolgebouwen West Betuwe / Bloeiende Betuwe 
Eventuele mogelijkheden voor de Bloeiende Betuwe zoals b.v. nieuwbouw, kleine of grote verbouwing of op 
een andere locatie vestigen zullen moeten worden onderzocht op haalbaarheid. 
Deze mogelijkheden worden nu ondergezocht waarbij kosten en baten worden afgewogen. 
Het onderwerp wordt in de kernagenda opgenomen op 24 maart a.s. om bovenstaande in beeld te brengen en 
concrete afspraken te maken. 
 
Lof / Oscar Events 
In december 2020 is een tweede vergunningsaanvraag ingediend tot het wijzigen van de bestemming van het 
pand. Ria doet navraag over de termijn waarop de ODR advies zal uitbrengen. 
Pia stuurt Ed en Ria nog een kopie van het stuk dat zij namens de werkgroep zond aan de ODR n.a.v. deze 
tweede vergunningsaanvraag. Pia vraagt voor de werkgroep om de steun van de gebiedsmakelaar en de 
wethouder om de door Lof voorgenomen activiteiten tegen te houden. 
De wethouder meldt dat het onderwerp de aandacht van het College heeft. 
Aanvulling: de omgevingsvergunning is door de gemeente/ODR geweigerd. Kroezen kan hiertegen bezwaar indienen. 
Stukken liggen ter inzage bij de ODR. 
 
Kernagenda 
Op 24 maart 2021 staat een volgend overleg gepland waarbij een lijst met meerjarige plannen zal worden 
vastgesteld. 
Kees Froeling zal deze lijst t.z.t. met bewoners delen. 
 
Rondvraag 
Kees vertelt dat omwonenden van de hortensiaperken aan de Dorpsstraat is gevraagd om hun ideeën 
kenbaar te maken voor eventuele vervangende beplanting. Ria zal de ideeën intern bespreken en komt terug 
met een voorstel. 
 
Ed verwijst geïnteresseerden in de plannen rondom de vernieuwing van de A2 naar de site 
www.mirta2deilvught.nl 
 
Jack wordt lid van het bestuur en draagt het voorzitterschap van de CCRh over aan Ron. 
 
Sluiting van vergadering. 
 
N.B. de volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 7 juni 2021 om 20.00 uur. 


