
 

Aan de leden van de gemeenteraad van West Betuwe. 

 

Vorige week 1 februari jl. heb ik namens de Dorpstafel Neerijnen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om in te spreken.  Onze reactie betrof een alternatief plan om het bestaande 

regelstation in Neerijnen uit  te breiden op de bestaande plek. Dus binnen de in het geldende 

bestemmingsplan aangegeven bestemming van Nutsvoorzieningen.    

Mogelijkerwijze is onze inspraakreactie niet over gekomen zoals onze bedoeling was. Daarom nu 

expliciet :  Wij als Dorpstafel zijn overtuigd van het  nut en  de noodzaak om de capaciteit van het 

bestaande regelstation te vergroten. Waar wij moeite mee hebben is de wijze waarop dit plaats 

moet gaan vinden. 

Vanwege de reactie van Liander en enkele verontrustte ondernemers heeft  het college besloten 

om in afwijking van het raadsbesluit van 30 september de raad voor te stellen om als nog met dit 

OBP in te stemmen.  

Zowel een aantal Raadsleden  en inwoners hebben na uw hernieuwde en thans voorliggende 

voorstel een aantal alternatieven aangeboden die tot op heden de eindstreep niet hebben 

gehaald.  Ons voorstel van 1 februari om op de bestaande plek uit  te breiden kon helaas niet meer 

besproken worden.  De afspraak met uw wethouder en Liander heeft nu plaats op vrijdag 11 

februari a.s.  Wij hopen dat wij ter plekke kunnen uitleggen waarom ons voorstel de voorkeur 

verdient.  En waarbij iedereen is gebaat. Immers de schop kan bij wijze van spreke volgende week 

de grond in. Er wordt alleen van Liander verwacht dat zij  iets creatiever omgaan met de 

mogelijkheden.  En dat moet kunnen.  

Wij denken ook aan de toekomst en die moet er voor een ieder aantrekkelijk uit kunnen zien. Wij 

denken mee zoals dat van ons verwacht wordt. Immers  bij kerngericht werken is de 

samenwerking met de bewoners essentieel.  Zeker als het ook gaat over  het verbeteren en in 

stand houden  van de  kwaliteit  en leefbaarheid van onze kernen.  

Wij vragen de commissie dan ook bij deze :  

Schrap de behandeling van het voorste vermeld onder agendapunt 5  en verzoek het college om 

samen met Liander te werken aan het uitbreiden van het regelstation binnen de bestaande  

vigerende bestemming.   Immers een overhaast  en discutabel  besluit heeft consequenties voor 

de toekomstige generaties .  En zoals reeds eerder vermeld de  verbouwing /uitbreiding  kan bij 

wijze van spreken  morgen beginnen.  

Bert Vos, 

Namens de Dorpstafel Neerijnen, 

Neerijnen, 8 februari 2022 



 


