
 

Besluitenlijst gemeenteraad  
(verwijst tevens naar het audioverslag) 

 

Datum vergadering 31 mei 2022 

Zaak 423133 

Aanwezig: 

Fractie CDA T. Miltenburg, A. van Krieken 

Fractie ChristenUnie (CU) F. Temminck, A. van Willigen-Verstegen 

Fractie D66 H. Boer Rookhuiszen-de Joode, I. Zwaan 

Fractie Dorpsbelangen (DB) H. de Man, H.M. Markenhof-de Jong, G.H. de Jong, J.M. Daudeij, 

 L.A.E. M. van Dun, J.G.. Koenhein, W. van Lith-van der Woerd, 

 J.C.A. Blom-Leuvering,  N. Donker 

Fractie GroenLinks (GL) A.S. Zierleyn, J.W. van der Lecq 

Fractie Leefbaar Lokaal Belang 

West Betuwe (LLB) P. van Kuilenburg, C. Nijhoff,  M.T.M. Kock 

Fractie PvdA A.M. IJff 

Fractie SGP J.G. van Maanen, G.A. Kievit, J.L.H. Bareman,  T. Simons 

Fractie Verenigd West  G.F. van de Water, L.E. van Erkom-Mos 

Betuwe (VWB)    

Fractie VVD G.J. van Ochten, D.T. de Zeeuw-Wielders 

Voorzitter S. Stoop 

Griffier H.J. van der Graaff 

Wethouders G. van Bezooijen, R.T. van Stappershoef, J.W. van Vrouwerff,  

 J. de Geus, J.M. Hartman 

Secretaris  P. Bosman 

Afwezig  L. van Bruchem (SGP), P. Versluis (DB) 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet alle aanwezigen, en de luisteraars van harte 

welkom. 

 

2. Raadsspreekuur 

Van het raadsspreekuur wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3. Vaststellen agenda 31 mei 2022 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Vaststellen besluitenlijst 26 april 2022 

De besluitenlijsten van 26 april 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken raad 31 mei  2022 

B2 09; Brief Projectinitiatief windpark Herwijnen. LLB verzoekt het college de beantwoording aan de 

initiatiefnemers te verzorgen en deze te delen met de raad. De voorzitter zegt dit toe. 

D06 Brief; Bijeenkomst toekomst Gelderse Veren 18 mei 2022. D66 vraagt of deze problematiek ook 

speelt in de gemeente West Betuwe. De voorzitter zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 
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6. Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Geldersestraat 75 te Geldermalsen 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

7. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Ammanswal 2 te Tuil 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

8. Voorstel aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen 

Het besluit is conform voorstel bij acclamatie aangenomen.  

 

9. Voorstel aanwijzen leden regionale Agendacommissie Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel bij acclamatie aangenomen. 

 

10. Voorstel aanwijzen leden Regionaal Archief Rivierenland 

Het besluit is conform voorstel bij acclamatie aangenomen. 

 

11. Voorstel tweede wijziging Algemene Plaatselijke verordening West Betuwe 

Het besluit is conform voorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

12. Moties vreemd aan de orde 

D66 dient namens alle fracties de motie “veilig fietsen op de parallelwegen N327”.  

 

Het dictum luidt:  

Verzoekt het college:  

In het belang van de veiligheid van het langzaam verkeer op de parallelwegen van de N327 bij 

gedeputeerde staten van Gelderland in een zienswijze aan te dringen op nieuw overleg met als doel  

een beperkte openstelling, naast het reeds toegestane landbouw en langzaam verkeer alleen voor 

(bewezen) bestemmingsverkeer, van de parallelwegen van de N327 te bewerkstelligen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Wethouder Hartman antwoordt op de motie dat het college blij is met de steun vanuit de raad. De 

zienswijze is vrijwel gereed in wordt 7 juni in het college behandeld. De definitieve versie vanuit het 

college wordt naar de raad gestuurd. De vraag van GL of op de parallelweg een maximum snelheid van 

25 km geldt, zal de wethouder schriftelijk beantwoorden. 

 

De motie wordt unaniem en zonder stemming aangenomen. 

 

13. Mededelingen 

Wethouder Van Vrouwerff deelt mee dat de composteerzakken (2 per huishouden per week) van de 

Avri ter beschikking worden gesteld via de dorpshuizen. Op 7 juni 2022 is er een beeldvormende 

bijeenkomst Avri waar verder informatie wordt verstrekt. 

 

14. Rondvraag 

De heer Van Krieken, CDA, vraagt aandacht voor de kruising Molenweg/Graaf Reinaldweg waar 

afgelopen week een ernstig ongeval is gebeurd. In december 2021 heeft het CDA een motie voor een 
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rotonde op deze locatie ingediend, deze is door de raad verworpen. Hij vraagt zich af wanneer de raad 

iets aan deze gevaarlijke verkeerssituatie gaat doen. 

De heer De Man, DB, heeft over ditzelfde onderwerp vragen gesteld en een aantal suggesties 

voorgesteld om de situatie te verbeteren.  

Wethouder Hartman antwoordt dat het college eerst gaat (laten) onderzoeken wat de oorzaak van het 

ongeval is.  De vragen van DB zullen schriftelijk beantwoord worden. De wethouder benadrukt dat de 

provincie primair verantwoordelijk voor provinciale wegen. 

Mevrouw Van Kuilenburg, LLB, vraagt waarom de vrijwilligers van de begraafplaats in Est de 

toegezegde vrijwilligersvergoeding niet ontvangen. Daarnaast verzoekt zij om een grotere prullenbak 

op de locatie parkeerterrein WNC. Als laatste verzoekt zij aandacht bij het college voor het dossier 

“tuinhuis Meteren”. 

Wethouder Hartman antwoordt dat zij de vragen m.b.t. de vrijwilligers en de prullenbak schriftelijk 

beantwoordt. 

Burgemeester Stoop antwoordt t.a.v. het dossier “tuinhuis Meteren” dat er in het het bestemmingsplan  

geen ruimte zit, dat is de juridische belemmering in dit dossier. Mevrouw Van Kuilenburg meldt dat ze 

hier schriftelijk op terug komt. 

De heer Nijhoff, LLB, vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de golfbaan Spijk. Er wordt op dit moment 

grond aangereden, omwonenden maken zich zorgen. De voorzitter zegt toe de vragen schriftelijk te 

beantwoorden. 

Mevrouw De Zeeuw, VVD, zijn de gemeente West Betuwe en West Maas en Waal de enige 2 

gemeenten waar het gft niet wekelijks wordt opgehaald in de zomermaanden? De aangeboden 2 extra 

bio afvalzakken zijn onvoldoende. De korting van 5 euro is minimaal. Wethouder Van Vrouwerff zegt 

toe de vragen schriftelijk te beantwoorden. De voorzitter wijst op de beeldvormende bijeenkomst Avri 

op 7 juni a.s.  

Mevrouw Markenhof, DB, maakt een opmerking dat zij activiteiten mist in de agenda. De voorzitter 

antwoordt dat alleen vergaderingen die door of vanwege de gemeente West Betuwe worden 

georganiseerd in de agenda’s van raads- en burgerleden worden opgenomen. De overige uitnodigingen 

worden via de Dagmail kenbaar gemaakt. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter wijst aanwezigen op de zienswijzemarkt voor de gemeenschappelijke regelingen op 

donderdag 2 juni vanaf 19.30 uur in het Van der Valk hotel te Zaltbommel. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van 28 juni 2022, nummer 2022/105 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 


