
Oordeelsvormende vergadering
(23582\.....)

BESLUITENLIJST
Datum : donderdag 31 mei 2018
Tijd : 20.00 uur
Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Aanwezig : de heer H.H. de Vries (burgemeester/voorzitter), de heer J.G. van Maanen (SGP), de heer 
H. Mulder (SGP), de heer S.T. van Doesburg, de heer P.A.J. van Zoest (VN), de heer drs. 
S.L.T.A.J. Nouwens (VVD), de heer A.H. van Wijk (VVD), de heer A.C. Hakkert, de 
heer A.W.E. Miltenburg (CDA), mevrouw H.B. Challik (PvdA), de heer R. van de Wardt (PvdA), 
de heer H. de Jong (PvdA), mevrouw P. Kuilenburg, (GBN), de heer A.P.M. Veeken, de heer 
C. Nijhoff (GBN), de heer E.H.M.P. Cartigny (GBN), de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier), 
drs. J. Krook (wethouder), de heer T. Kool (wethouder) en  de heer ing. H.A. Verwoert 
(wethouder)

Afwezig : de heer drs. E.J. van Tellingen (VN) , de heer W. Kurpershoek (VN) en de heer J. Andriesse 
(wethouder)              

Nr. Omschrijving agendapunt

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er is een 
bericht van verhindering binnengekomen van de heer Van Tellingen, de heer Kurpershoek 
en wethouder Andriesse. En de SGP trakteert op taart voor het 100 jarige bestaan van de 
partij. 

2. Spreekrecht burgers

In deze vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

3. Vaststelling agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling besluitenlijst Oordeelsvormende vergadering van 8 mei 2018

Mevrouw Van Kuilenburg: vraagt naar het boom bankje in Est. 
Burgemeester De Vries: zegt dat deze in de zomer geplaatst zal worden, in samenwerking 
met de dorpstafel. 

Besluit De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

5. Lijst ingekomen stukken

Advies De lijst ingekomen stukken is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in 
de Besluitvormende raad.

6. Stukken ter advisering 

6.1 Opinienota voorbereiding bestuurlijk overleg PHS Meteren-Boxtel in juni 2018 en 
onderschrijven van de ingediende zienswijze (2018-05-17594)

Burgemeester De Vries: er zijn door de Commissie m.e.r. opmerkingen gemaakt over het 
rapport dat voorligt. Er is aangegeven dat men een aantal punten uit het onderzoek 
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onvoldoende belicht vindt. Een van deze punten, en een belangrijke voor onze gemeente, 
is de geluidsoverlast voor omwonenden. Hierbij heeft de staatssecretaris de opdracht 
gekregen om bij dit punt het onderzoek anders en beter uit te voeren. Op 6 juni is er een 
overleg in de Tweede Kamer waarbij een aantal Kamerfracties de aandacht van de 
staatssecretaris hierover zullen vragen. Wat voorligt is weliswaar het stuk waar we het mee 
moeten doen, maar u heeft allen ook de notitie toegestuurd gekregen waarin de reactie 
stond, wat we tot nog toe richting den haag hebben uitgedragen nog steeds ‘de wind in de 
zeilen heeft’. Dit even vooraf. 
Mevrouw Van Kuilenburg: heeft hierop volgend nog een vraag. Afgelopen maandag 
avond, bij de beeldvormende vergadering over PHS, heeft de wethouder van 
Geldermalsen de raad om extra budget gevraagd, zodat hij iets had om mee aan de tafel 
te zitten. Is dit eigenlijk wel van toepassing, of slaat deze vraag ergens op. 
Burgemeester De Vries: daar moet ik naar gissen waar dat dan op zou slaan. Er zijn met 
de 5 gemeenten, met een beperkt budget, een aantal zaken op de rails gezet. Het 
onderzoek van TNO en er is een lobby bureau in de arm, op dit moment is mijn inschatting 
dat we het hier mee redden. Er zijn geen extra middelen nodig voor nu. De staatssecretaris 
zal nu eerst duidelijkheid moeten geven.
De heer Van Maanen: een onderwerp wat onze nadrukkelijke aandacht mag hebben in de 
raad. Want met de aanleg van de beoogde Zuidwestboog, lijkt het erop dat er behoorlijk 
wat meer treinverkeer over de brug en door Waardenburg zal komen. Hier hebben wij grote 
zorgen over. Met name ook een stukje nut en noodzaak. Dit wordt wel min of meer 
aangetoond, maar het lijkt erop of de route van de Betuwe lijn maar amper goed genoeg in 
beeld is en ingevuld zal worden. Hier willen wij de nadrukkelijke aandacht voor vragen. 
Daarnaast zijn er destijds maatregelen getroffen in Waardenburg om de geluidsbelasting te 
reduceren, maar nu komt deze marge in het geding door de hogere belasting die met deze 
ontwikkeling zou ontstaan. Hier hebben wij moeite mee. De veiligheid is veelvuldig 
besproken, ook de Bommelse brug. Wij onderschrijven dan ook het beeld die het college 
daar bij heeft, waarmee ze ook richting het lobby traject kunnen gaan. De SGP heeft een 
motie in voorbereiding gehad, welke gelukkig breed gedragen is door de gehele raad. 
Deze motie als aanscherping mee geven aan het college als handvat en steun in de rug, 
om de mening van deze raad mee te geven. 
De heer Van Zoest: wat geeft de motie dan extra mee?
De heer Van Maanen: college en raad, zouden in overeenstemming met elkaar hun werk 
moeten doen. Dit gebeurt ook in algemeenheid, soms is het zo dat je een aantal 
zienswijzen wat verder wil aanpunten en dat je als raad nadrukkelijk een uitspraak wil 
doen. De gehele raad door middel van deze Motie kunnen hun zorgen op deze manier 
kenbaar maken, het geeft het college een extra handvat en aansporing mee om in dit 
spoor te blijven lopen. 
De heer Nouwens: de VVD wil nog bijdragen, dat deze aansporing de belangrijkste reden 
is dat de zij meegaan met deze motie. Daarbij komt ook dat er op dit moment zoveel 
plannen zijn voor dit gebied, met zoveel effecten, dat wij nogmaals onze zorgen hierover 
willen benadrukken. Zeker ook in combinatie met de plannen rondom de brandweer. De 
risico’s worden alleen maar groter, maar dit moet dan ook in afstemming met de middelen. 
Burgemeester De Vries: de motie die later op de avond in de besluitvormende raad door 
de heer Van Maanen zal worden ingediend namens de raad, de inhoud zal het college 
omarmen. Ieder argument helpt ons de zienswijze te versterken richting Den Haag. 
Mevrouw Challik: de PvdA zegt duidelijk, de overlast mag niet groter worden dan het al is 
en de veiligheid moet gegarandeerd zijn. Wij maken ons zorgen en gaan daarom ook mee 
met de motie. 
Meneer Nijhoff: afgelopen maandag sterk naar voren gekomen, de problematiek 
Waardenburg. Gelukkig is de m.e.r. nog aan de beurt, en het college gaat nog naar Den 
Haag toe, maar anders was het een kostenplaatje wat waarschijnlijk niet door zou gaan. 
Dit ook extra onder de aandacht brengen, staat ook min of meer in de motie.
De heer Hakkert: wat mij pijnlijk duidelijk werd tijdens de beeldvorming in Geldermalsen en 
wat ik nu nog extra benadrukken is, dat met de ontwikkelingen die hier gaande zijn wij 
teruggaan naar de situatie van 2008 qua geluidsbelasting en qua trillingen niveau. Dit 
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omdat de wet dat toelaat. Er is een koppeling gemaakt tussen vervoer over de weg en 
vervoer over de rail, waar een nieuwe wetgeving voor is gemaakt. Op basis daarvan ligt is 
het geluidsniveau voor dit traject, het geluidsniveau van 2008, wat  7/8 decibel hoger ligt 
dan van dit moment.  Zo gaan we terug naar oude situatie, terwijl er allerlei ontwikkelingen 
zijn waardoor dat niet nodig zou zijn. Dit is pijnlijk, zeker ook voor de bewoners. 
Burgemeester De Vries: even voor de duidelijkheid, het is nog niet zover. Het is een plan 
van ProRail, er zullen nog heel veel trainen normaal moeten rijden voordat dit plan 
doorgaan kan vinden. Ik heb ook hoop gevestigd op Den Haag. Wij hebben het gevoel, de 
5 gemeenten, dat wij de wind mee hebben, ook in de Tweede Kamer.  

6.2 Principeverzoek CPO-project voor de bouw van 4 á 5 seniorenwoningen aan de Slotstraat 
te Opijnen (2018-05-23259)

De heer Hakkert: dit soort ontwikkeling, daar moet je positief naar kijken. Daar moet je 
ruimte voor zoeken om te realiseren. De andere kant is wel dat je dit moet doen zodat het 
past. In het raadsstuk wat voorligt lees daar staat dat dit CPO project grotendeels aan de 
uitgangspunten voldoet. Er worden kernenfoto’s gemaakt in kader van de ontwikkelingen, 
en in het najaar krijgen wij hier duidelijk over wat de mogelijkheden gaan zijn in de 
verschillende dorpskernen. De vraag is lopen we met dit verzoek dan vooruit op dit traject 
of past dit zoals het nu is in het bestaande beleid. Daarnaast de vraag ligt dit grondstuk in 
de bebouwde kom van Opijnen of is in het buitengebied. Hier graag duidelijk over. 
Mevrouw Van Kuilenburg: wij hoeven niet op de kernenfoto’s te wachten, wij vinden dit 
een heel mooi initiatief. En hopen dat de meerderheid van de raad dit principeverzoek kan 
ondersteunen. Wij zeggen dus ja, heel graag. 
de heer Van de Wardt: bij dit CPO project komt nogal wat kijken, ook is het nog niet 
helemaal duidelijk om hoeveel deelnemers het nu goed. Waar het de PvdA om gaat is dat 
er goed gekeken moet worden of er aan de voorwaarden die de raad heeft opgesteld 
voldaan wordt. Wel vinden wij vinden dat de groen inpassing op een goede manier moet 
gebeuren, zeker omdat de indiener stelt ‘als ik er niets aan doe wordt het een zooitje’.
Er zijn ook bezwaren kenbaar gemaakt met het oog op de spuitzone van de boomgaard, 
deze afstanden zullen in acht genomen moeten worden en zoveel mogelijk de 
hoogstambomen sparen. Aanvullend nog de vraag hoe het gaat met parkeren. 
De heer Nouwens: de VVD heeft het voorstel met aandacht bekeken en contact met een 
aantal omwonenden gehad. Waarom wordt dit aan ons voorlegt, en hoe is de verhouding 
met de andere verzoeken. Vorige vergadering hebben wij ook vragen gesteld betreft beleid 
en in combinatie met handhaving. De VVD blijft altijd positief kritisch, maar hebben nog wel 
een aantal vragen. De hoogstamboogaard gaat weg op het perceel, maar de boomgaard 
ernaast blijft, deze heeft ook een spuitzone, hoe wordt hier mee omgegaan. Ook of er naar 
de hinderlijnen van de nabij gelegen glastuinbouw wordt gekeken. Zeker ook rekening 
houden dat dit landbouwgrond is, en dan dit dan koste gaat van de landbouwgrond in onze 
gemeente. Aanvullend nog de vraag wie de kosten draagt van alle onderzoeken. 
De heer Van Maanen: in de vorige vergadering heeft het college ons om een advies 
gevraagd voor een bestemmingplan wijziging, en toen is er nogmaals uitgelegd als het niet 
100 procent binnen kaders past dan komt het college naar de raad. Welk deel is in dit 
geval niet 100 procent, hier graag antwoord op. De SGP is altijd positief over 
ontwikkelingen en initiatieven die burgers hebben die passen binnen de doelstellingen. De 
doelstelling hier, ik zie nadrukkelijk CPO, en bouwen voor ouderen, zodat ouderen in de 
dorpen kunnen blijven. Dit hoort ook een stukje bij de leefbaarheid. Wij staan positief ten 
opzichte van dit initiatief. Wel nog vragen over de spuitzone, en of de naast gelegen 
glastuinbouw wel of geen hinder zal ondervinden. We hebben unaniem in alle drie de 
gemeente gezegd we moeten de dorpen niet op slot zetten. 
De heer Van Doesburg: Voor Neerijnen is ook voor een ruimhartig beleid. 
De heer Van Zoest: heeft nog een vraag. Wat hem opvalt in het verzoek dat het nogal luxe 
senioren lijken te worden. Is het dan alleen bestemd voor mensen met een flinke beurs?
Wethouder Kool: dit is een CPO project, geen huizen die door een projectontwikkelaar te 
koop worden aangeboden, maar door mensen zelf gebouwd worden. Ieder kan daar zijn 
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eigen wensen in kwijt, dus de ene woning kan groter worden dan de ander. Het blijven wel 
senioren woningen, waar dus een aantal eisen aan vast zullen zitten. De vraag is 5 
woningen, maar in het principeverzoek zijn er 3 gegadigden genoemd. Mocht de 
initiatiefnemer nog 2 ander geïnteresseerden vinden dan zijn 5 woningen mogelijk in de 
vorm van CPO. Het voldoet niet volledig aan de ruimtelijke kwaliteitsverbetering, echter 
blijft dit ook een persoonlijke mening. Ook moet het in de woningcontingent passen, en op 
dit moment is er geen ruimte. De raad heeft een motie aangenomen om in de dorpen 
kleinschalig te bouwen, dit initiatief sluit hier goed op aan. Wanneer de 
bestemmingsplanprocedure gaat lopen, zijn er meerdere inspraakmogelijkheden. Dan zal 
ook de spuitzone, en de omliggende bedrijven ter sprake komen. Zoals in het 
principeverzoek te lezen is, is er al overleg geweest met een aantal omwonenden. Bij deze 
de initiatiefnemer adviseren om ook met de rest van de omwonenden te gaan praten, dus 
ook de omliggende bedrijven. Het ligt binnen de bebouwde kom, en het zou goed 
aansluiten bij de huizen die er tegenover liggen. Kijkend naar het dorp is het een logische 
ontwikkeling om hier woningen te bouwen. De nieuwe omgevingswet, hier ligt de nadruk 
meer hoe de omgeving reageert op een plan, terwijl nu de regels in het bestemmingsplan 
worden gevolgd. Alle kosten van eventuele onderzoeken zijn voor de initiatiefnemer. En 
parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden in dit geval. 
Burgemeester De Vries: samenvattend is de meerderheid positief. 

7. Stukken ter oordeelsvorming 

7.1 Voorstel tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Neerijnen 2018 
(2018-05-23438)

Raadsbesluit:
a) De Verordening leerlingenvervoer gemeente Neerijnen 2018

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.2 Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2017 en het indienen van geen zienswijze 
op de Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 BSR (2018-05-23878)

 Raadsbesluit:
a) Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 BSR;
b) In te stemmen met de begroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 en 

hierover geen zienswijze in te dienen;
c) In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde conceptbrief aan BSR.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.3 Voorstel tot instemming met de Jaarstukken 2017 en het indienen van een zienswijze op 
de Begroting 2019 inclusief Meerjarenraming 2020-2022 VRGZ (2018-05-23527)

Raadsbesluit: 
a) In te stemmen met de jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
b) In te stemmen met de concept begroting 2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
c) Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022 Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid;
d) Kennis te nemen van de door het college van burgemeester en wethouders 

ingediende voorlopige zienswijze vooruitlopend op de bespreking in de raad;
e) In te stemmen met het indienen van de voorgestelde zienswijze.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.
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7.4 Voorstel tot het indienen van geen zienswijze op de Jaarstukken 2017 en de 

Programmabegroting 2018 ODR (2018-05-23738)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de jaarstukken 2017 ODR.
b) Kennis te nemen van de programmabegroting 2019 ODR.
c) Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2017 ODR en 

programmabegroting 2019 ODR.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.5 Voorstel tot het indienen van zienswijzen op de Jaarstukken 2017, de Begrotingswijziging 
2018 Veilig Thuis en de Programmabegroting 2019 GGD-GZ (2018-05-23775)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de zienswijze voor de conceptjaarstukken 2017 van de GGD 

Gelderland Zuid.
b) In te stemmen met de zienswijze voor de begrotingswijziging 2018 van Veilig 

Thuis.
c) In te stemmen met de zienswijze voor de programmabegroting 2019.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.6 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2017 en de Begroting 2019 
inclusief Meerjarenraming 2020-2022 Werkzaak Rivierenland 
(2018-05-23833)

Raadsbesluit:
a) Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en hierop 1 zienswijze in te dienen 
b) Kennis te nemen van de begroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 en 

hierop  2 zienswijzen in te dienen. 
c) In te stemmen met de concept brief aan Werkzaak ten aanzien van de ingediende 

jaarstukken 2017  en begroting 2019.

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.7 Voorstel tot instemming met de Jaarstukken 2017 en het indienen van een zienswijze op 
de Begroting 2019 inclusief Meerjarenraming 2020-2022  AVRI (2018-05-23822)

Raadsbesluit:
a) In te stemmen met de Jaarstukken 2017 van de GR Avri;
b) Kennis te nemen van de Begroting 2019 (inclusief meerjarenbegroting tot en met 

2022) van GR Avri en een zienswijze in te dienen ten aanzien van de tarieven;
c) In te stemmen met de concept brief met zienswijzen aan de GR Avri. 

Toezegging 

Wethouder Kool: binnen niet al te lange tijd zal er een informatieavond over de 
ondergrondse containers in de 3 gemeente worden gehouden, bij deze weet u dit vast en 
ik zal er voor zorgen dat u zo snel mogelijk de informatie hierover krijgt. 

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.8 Voorstel tot instemming met het initiatief om een fietspad aan te leggen onder de Waalbrug 
in combinatie met de afsluiting van de spoorwegovergang nabij Waardenburg en hiervoor 
een krediet van € 450.000,= beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve 
(2018-05-23390)
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Raadsbesluit:

a) In te stemmen met het initiatief om het fietspad aan te leggen in combinatie met de 
afsluiting van de spoorweg overgang.

b) Hiervoor een krediet van € 450.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 
algemene reserve.

c) ProRail en het Waterschap op de hoogte te brengen van deze besluiten zodat zij 
de werken verder samen met ons voor kunnen bereiden.

Toezegging 

De heer Nijhoff: het verbaasd ons dat de aanleg van een fietspad zoveel geld moet 
kosten, en dat wij voor deze kosten opdraaien, terwijl ProRail hier toch ook profijt van 
heeft. We gaan er wel van uit dat er bij deze kosten de verlichting is inbegrepen. 
Wethouder Kool: het voorstel ligt nu aan u voor omdat het dan meegenomen kan worden 
met de dijkverzwaring. Wat betreft de verlichting, dit is een opmerking die zeker ter harte 
wordt genomen en er wordt zeker naar gekeken. Zover zijn we nu nog niet, maar het wordt  
meegenomen. 

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

7.9 Voorstel tot vaststelling van de Verordening starterslening gemeente Neerijnen 2018 
(2018-05-22156)

Raadsbesluit:
a) De “Verordening Starterslening gemeente Neerijnen 2018” vast te stellen. 

Advies Dit voorstel is “rijp voor besluitvorming” en kan worden geagendeerd in de 
Besluitvormende raad.

8. Mededelingen
• Algemene mededelingen
• Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen
• Regio Rivierenland (speerpuntberaden en/of algemeen bestuur)
• Stuurgroep MIRT-verkenning rivierverruiming en dijkversterking V-H/T-W
• Raadadviesgroep Gebiedsvisie Varik-Heesselt

Burgemeester De Vries: wij hebben het bericht gekregen dat onze wethouder Koos Krook 
ons gaat verlaten omdat hij een ambt als wethouder van de gemeente Steenbergen heeft 
geaccepteerd en daar volgende week op 11 juni zal worden geinstaleed. 
De heer Hakkert: op de eerste plaats onze felicitaties aan onze wethouder dat hij in een 
grotere gemeente als wethouder aan de slag gaat. Een mooie uitdaging voor hem lijkt me, 
en dank voor de prettige samenwerking. En hoe gaan we nu verder, een maand of 6 voor 
de gemeente Neerijnen. Wij hebben als CDA gekeken hoe hier mee om te gaan en wat 
verstandig is. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat wij deze vraag neer willen leggen bij 
het college. En de mogelijkheid de taken van wethouder Krook te verdelen in het college, 
omdat wij denken dat het in de komende tijd in het sociale domein er geen grote 
vraagstukken meer zullen zijn. Alles zal worden afgestemd met Lingewaal en 
Geldermalsen in het herindelingstraject. Uitgangspunt is wel dat voor onze inwoners, dat is 
het sociaal domein, wel alles goed geregeld blijft worden. Wij wachten daarin af wat het 
college ons voorstelt. Bij de installatie van deze raad is er gediscussieerd over fte's en 
kosten, ook is er gesproken over eventuele wijzigingen in het college. Nu overwegen hoe 
we omgaan met het aantal fte’s die in het college zit, en kijken of het mogelijk intern is op 
te lossen, zodat er geen nieuwe kosten en verplichtingen gemaakt hoeven worden. 
Burgemeester De Vries: kan hier gelijk op antwoorden. Regeren is vooruitzien, en er is van 
de week in de college vergadering al over gesproken. Ons voorstel aan de raad is, dat wij 
in ieder geval proberen dat ik het bestuurlijk aanspreekpunt van de portefeuille van 
wethouder Krook zal zijn. Dat wethouder Kool een aantal bestuurlijke ODR taken en VTH 
taken van mij zal overnemen, en als het gaat om de samenwerkingsverbanden wij dit waar 
mogelijk zullen afstemmen met Geldermalsen en Lingewaal. Het college denkt samen met 
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de gemeentesecretaris de rest van het jaar te kunnen uitzingen. 
De heer Van Maanen: felicitaties en dank aan wethouder Krook. Reagerend op het betoog 
van de heer Hakkert, ook ik herinner het betoog van des tijds nog goed en de inbreng van 
de SGP. Wij zien ook dat de taken nemen af, al is de portefeuille belangwekkend. Kunnen 
dan ook op voorhand zeggen, dat wij verheugd zijn dat het college het intern wil oplossen. 
De heer Van Zoest: ook Voor Neerijnen wil wethouder Krook feliciteren met zijn nieuwe 
benoeming. Wel maken zij zich wat zorgen, de wethouder is een fervent voorstander van 
hoe het gaat in Neerijnen, en u draagt dit ook uit naar Geldermalsen en Lingewaal. De zorg 
dan nu toch wel in hoeverre staan we nu nog krachtig, ook met het oog op West Betuwe.
Burgemeester De Vries: ik beschouw het als zware taak om wethouder Krook te 
vervangen.
De heer Nouwens: wij kunnen de beweegredenen en verantwoordelijken die vanuit het 
CDA zijn getoond om na te denken over de gevolgen, van de goede mogelijkheid die 
wethouder Krook heeft gehad om een stap te maken, waarvoor onze felicitaties, om daar al 
over na te denken. Wij waarderen dit zeer, evenals het voorstel van het college.  
Mevrouw Challik: allereerst gefeliciteerd wethouder Krook. Wat de CDA heeft aangevoerd 
is een oplossing voor de laatste maanden, wij kunnen ons daarin vinden
De heer Nijhoff: gefeliciteerd, op naar het mooie Steenbergen en we zijn verheugd dat de 
burgemeester de portefeuille overneemt

Burgemeester De Vries: over de verbonden partijen wordt er in West Betuwe verband 
binnen de Stuurgroep veel over gesproken op het moment.

9. Rondvraag

Toezegging

Mevrouw Van Kuilenburg: vraagt naar het Kulturhus Haaften, moet de beheerder actief de 
straat op voor nieuwe activiteiten binnen te halen of gaat dit via de stichting? Wij weten 
eigenlijk niet precies wat hierover bestuurlijk over afgesproken is. 
Burgemeester De Vries: dit zal schriftelijk worden beantwoord.

De heer Nijhoff: werkzaamheden Zandweg, waarom werkzaamheden zijn uitgesteld. En 
betreuren het dat er nog niets aan de verlichting gedaan wordt in verband met de 
verkeersveiligheid en de kinderen. 
Wethouder Kool: niet de precieze planning in gedachten, hierover is informatienota naar 
de raad gestuurd. Dat de werkzaamheden met name in augustus zullen plaatsvinden, dit is 
is dan voor de oogst werkzaamheden. De Zandweg wordt afgesloten behalve voor de 
aanwonenden. Voor bedrijven die eventueel hier last van gaan ondervinden, daar zal 
contact mee worden opgenomen. Er zal wekelijks een inloop moment zijn waar mensen 
terecht kunnen. De vorige planning was oktober/november, het is dus nu naar voren 
getrokken. Mede omdat september/oktober volop oogstmaanden zijn, er wat verdeeldheid 
was over de inrichting, en dat anders de deklaag te laat gelegd zou kunnen worden. De 
planning is naar voren gehaald ten opzichte van de vorige planning. 

De heer Van Zoest: de Kortestraat wordt afgesloten richting de Graaf Reinaldweg in Tuil. 
De inwoners maken zich zorgen over de veiligheid, het verkeer moet dan door een smalle 
straat en langs een school. Komt er nog overleg met de bewoners.  
Wethouder Kool: er worden verkeerstellingen gedaan aan de Melsingdreef, dit zou een 
route kunnen zijn. Met de aanleg van de rotonde, zijn er ook uitspraken gedaan dat de 
Kortestraat afgesloten wordt voor auto’s en een koude oversteek voor fietsers komt.
Burgemeester De Vries: de vraag was of er al communicatie is geweest met de bewoners 
of komt dit nog.  
Wethouder Kool: dat durf ik niet te zeggen, het wordt meegenomen met het opknappen 
van de A30, wat een provinciale aangelegenheid is. 
Burgemeester De Vries: contact met de provincie hierover opnemen, zodat de inwoners 
van Tuil hierover worden geïnformeerd.
Wethouder Kool: volgens mij zijn de inwoners ook geïnformeerd te tijde van de aanleg van 
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Toezegging

Toezegging

Toezegging 

de rotonde, maar dat zou ik even moeten nakijken.  
Burgemeester De Vries: dit zal worden nagekeken en dan schriftelijke beantwoord door de  
portefeuille houder. 

De heer Van Maanen: wij zijn de nu zogeheten Pin Only gemeente, minister Ollongren 
heeft hier het nodige over gezegd en wil gemeenten aansporen hier verandering in te 
brengen. Wil hier graag een reactie van het college op. 
Burgemeester De Vries: dit zal schriftelijk worden beantwoord.  

De heer Nouwens: er wordt momenteel door het Waterschap hard gewerkt aan de 
ontwerpopgave dijkversterking en dijkopgave Tiel en Waardenburg. Het Waterschap wil de 
plannen en meekoppelkansen benutten en helderheid hierover hebben. In Ophemert en 
Varik zijn er nog mogelijkheden zowel voor woningbouw op een aan de dijk, en zelfs 
buitendijks te realiseren. Wat is de status van deze mogelijkheden, en welke activiteiten 
vinden er op dit moment plaats op en aan de dijk om dat actief te benutten. Welke 
gesprekken vinden er plaats en met welke partijen. En hoe is de borging.
Burgemeester De Vries: de schriftelijk reactie van de portefeuille houder volgt.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur.

Vastgesteld in de Oordeelsvormende vergadering van 28 juni 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,

K.G. Steenbergen H.H. de Vries
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