
Besluitenlijst commissie Ruimte
overleg Commissie Ruimte (6540\1557)
datum overleg Donderdag 28 mei 2009 van 19.30 tot 22.40 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer A. Overheul, commissievoorzitter (raadslid VVD)
De heer J. Andriesse, raadslid PvdA
De heer B. Oudenaarden, burgercommissielid PvdA
De heer E.J. Nieuwenhuizen, raadslid CDA
Mevrouw W. Bambacht - de Jongh, raadslid CDA
De heer L.D. van Lith, raadslid VVD
De heer A.G.A. van Geijn, burgercommissielid VVD
De heer T. Kool, raadslid SGP
De heer G.J. van Weelden, raadslid SGP (iets later)
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
Mevrouw P. van Kuilenburg, raadslid GN
De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
De heer F.C.M. van het Hoofd, wethouder
De heer D. Prosman, wethouder
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
afwezig met kennisgeving De heer G.W.M. van der Koppel, burgercommissielid CDA
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er is in deze commissievergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
o Mevrouw K. Lont over Memo reclamemast Waardenburg (agendapunt 7a)
o Mevrouw Dullaart over Memo reclamemast Waardenburg (agendapunt 7a)
Vaststelling agenda
- Agendapunt 7a zal aansluitend aan het inspreekrecht voor burgers worden
behandeld, omdat beide dames voor dit onderwerp inspreken
- Agendapunt 8a zal aansluitend aan de 2e presentatie worden behandeld, daar deze
presentatie betrekking heeft op dit agendapunt
- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4. Presentaties
- Mevrouw D. Willems, Provinciaal deelprojectleider Waalweelde, geeft een presentatie
over het project Waalweelde en de heer J. Geelinck geeft een toelichting op de
bypass Haaften en de bypass Varik
- De heer J. Westerman, lid van de monumentencommissie Neerijnen, geeft een
presentatie over de Evaluatie Cultuurhistorisch beleid voor de gemeente Neerijnen
5. Besluitenlijst van de vergadering van 16 april 2009, inclusief lijst met toezeggingen
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de Lijst toezeggingen:
o Mevrouw Van Kuilenbura (GN) vraagt naar de stand van zaken, m.b.t. de
Hoenderkampen te Hellouw.
o Wethouder Prosman zegt dat deze problematiek vóór de zomervakantie is
opgelost.
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o De heer Nühoff (GN) komt voor de 3e keer terug op de bomenkap in de
Korte Woerdenstraat en de toezegging van de wethouder, dat er groen
terug geplaatst zal gaan worden. De toezegging van de wethouder dat hij in
overleg zal gaan met betrokken bewoners heeft hij nog steeds niet ingelost.
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken, voor wat betreft de stukken bestemd voor de
raadsadviescommissie Ruimte kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Mededelingen
· Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio
o Mevrouw Bambacht (CDA) verzoekt als AB-lid van de regio om een
raadsbrede discussie over: Hoe verder met de Regio. Daarvoor zijn
documenten en presentaties beschikbaar, die een ieder digitaal is
toegezonden. Hiervoor graag een datum plannen. Tevens geeft ze aan dat
de burgemeester gisteravond heeft toegezegd dat bij de heer Hageman
van Regio Rivierenland wordt geïnformeerd OF we op voorhand gebruik
mogen maken van de notitie die door K+V is opgesteld t.b.v. de discussie
in het DB van de regio. Daarmee geef je enige richting aan de discussie op
een dergelijke avond.
7. Stukken ter bespreking
Memo onderzoek reclamemast (geen nadere actie ondernemen om de reclamemast te
Waardenburg te verplaatsen c.q. te verlagen)
o Na discussie in de commissie kunnen uiteindelijk de coalitiepartijen (VVD,
CDA en SGP) de memo aanvaarden. De oppositiepartijen willen hier in de
gemeenteraadsvergadering nader over verder discussiëren.
Advies commissie: deze memo kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot verfijnen van het Cultuurhistorisch beleid voor de gemeente Neerijnen (2009-04-
1604)
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
De heer Van Lith (VVD) deelt mede dat er binnen onze gemeentegrenzen witte
vlekken zijn in de bereikbaarheid voor de mobiele telefoon.
Wethouder Prosman zegt dat er enige tijd geleden correspondentie heeft
plaatsgevonden met diverse providers over de plaatsing van UMTS-masten. Destijds
is ons college daar niet op ingegaan, omdat er veel onduidelijkheid was over de
effecten van de straling van dergelijke masten. De uitkomsten van onderzoeken zijn
nu bekend en hij biedt daarom aan bereid te zijn contacten te zoeken met providers,
om te bezien OF er iets aan die bereikbaarheid binnen onze gemeentegrenzen
gedaan kan worden.
De heer Nühoff (GN) vindt dit een uitstekend idee, doch is beslist geen voorstander
van UMTS-masten.
Wethouder Van het Hoofd zegt hier ook een voorstander van te zijn. Vanuit de
portefeuille Openbare Orde en Veiligheid is het noodzakelijk dat de burgemeester en
bij haar afwezigheid de loco-burgemeesters, te allen tijde bereikbaar moeten zijn met
de mobiele telefoon. Dit is beslist niet het geval, wat soms vervelende gevolgen kan
hebben. Dus ook bezien vanuit dat standpunt verdient de bereikbaarheid verbetering.
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- De heer Nieuwenhuizen (CDA) zegt dat er te lezen is in de informatierubriek van de
gemeente, dat het fíetspadenplan is in te zien op de website van de gemeente. Echter
is het fietspadenplan op de gemeentelijke website niet te vinden. Ten tweede is hij
benieuwd naar de reactie van de gemeente Geldermalsen op onze brief n.a.v.
windenergie op het Molenveld. Als laatste heeft hij gelezen dat het college niet
handhavend optreedt m.b.t. reclamebeleid.
- Wethouder Prosman zegt dat er niet actief wordt gehandhaafd m.b.t. het
reclamebeleid, maar dat we hiervoor het piepsysteem hanteren. Dit door
capaciteitsgebrek. Er wordt dus wel degelijk gehandhaafd als er meldingen
binnenkomen. Daarnaast kan hij meedelen dat er nog geen reactie van de gemeente
Geldermalsen is binnengekomen op onze brief.
- Mevrouw Van Kuilenbura (GN stelt een 2-tal vragen over het Milieujaarprogramma en
het Mifieujaarverslag via de e-mail aan de griffier.
- De heer Nijhoff GN) heeft zich verbaasd over de aanleg van de parkeerplaats bij de
begraafplaats Waardenburg. Weer is niet geluisterd naar de bevolking en is er voor
de in-/uitrit weer grind gebruikt (een crime voor rollatorgebruikers). Ook deelt hij weer
mede dat de klachtenlijn niet naar behoren werkt. Er is door een burger een gat
gemeld in Hellouw tot 5x toe zelfs, er wordt geen actie op ondernomen. Ook is intern
het proces niet eens bekend.
10. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Ruimte op 30 juni 2009,
De voorzitter,
A. Overheul
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