
Overzicht afhandeling ingekomen stukken raad 2021 

Groen = afgehandeld           Geel = in behandeling 
Bijgewerkt d.d. 06-12-2021 
 

Datum 

vergadering 

Ingekomen stuk Stand van zaken Datum 

afgehandeld 

02-03-2021 Zienswijze ontwerp bp Steenfabriek 3 en 5 te Heesselt Wordt meegenomen in de 

bestemmingsplanprocedure 

Beantwoording is onderdeel van een aanstaand  

raadsvoorstel omtrent de vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

 

02-03-2021 Aanvullende zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

buitengebied 2018 met bijlagen 
 

Wordt meegenomen in nota van zienswijzen  

30-03-2021 Zienswijze provincie Gelderland ontwerp bp Steenfabriek 3-5 

Heesselt 

Wordt meegenomen in de 

bestemmingsplanprocedure 

Beantwoording is onderdeel van een aanstaand  

raadsvoorstel omtrent de vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

 

30-03-2021 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Steenfabriek 3 – 5 

Heesselt 

Wordt meegenomen in de 

bestemmingsplanprocedure 

Beantwoording is onderdeel van een aanstaand  

raadsvoorstel omtrent de vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

 

29-04-2021 B2 14 Beroep Brede School en woningen Spijk Op 1 september heeft de Raad van State uitspraak 

gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. Het 

gewijzigd vastgestelde plan is door die uitspraak 

nu onherroepelijk. 

 

25-05-2021 B2 04 Brief Dirkzwager Legal & Taks namens Vindo Solar aan 

gemeente West-Betuwe ingebrekestelling 

Brief wordt betrokken bij aanstaand  

raadsvoorstel om het bestemmingsplan niet vast 

te stellen.  

 

29-06-2021 B2 03 Vindo Solar BV raad van de gemeente niet tijdig 

vaststellen bp 

Brief wordt betrokken bij aanstaand  

raadsvoorstel om het bestemmingsplan niet vast 

te stellen. 

 

29-06-2021 B2 04 West Betuwe Achter Achterstraat 18-22 Beroep Op 29 juli jl. heeft de Raad van State een 

tussenuitspraak gedaan. De verwachte gewijzigde 
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vaststelling vindt in de raadsvergadering van 

december plaats. 

29-06-2021 B2 05 Beroep inzake bestemmingsplan Slotstraat Opijnen Bij uitspraak van 10 juni 2021 heeft de 

voorzieningen-rechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State het 

vaststellingsbesluit geschorst.  

Een herstelbesluit wordt voorgelegd in de 

raadsvergadering van december. 

 

29-06-2021 B2 06 Brief Voedsel Bank Rivierenland aan raad West Betuwe 

- huisvesting mei 2021 

Op 29-11 is een beschikking verzonden waarin 

aan het gevraagde verzoek is voldaan. 

 

29-06-2021 B2 07 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 08 brief gemeenteraad en college B&W West Betuwe 

reactie op Woonwagenlocatie De Griend 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 09 reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 2 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 10 reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 3 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 11 reactie locatiekeuze woonwagenlocatie Waardenburg 

4 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 12 Zienswijze locatiekeuze woonwagenlocatie 5 Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 13 Zienswijze locatiekeuze woonwagenlocatie 6 Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 14 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 7 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 15 Reactie woonwagenlocatie Waardenburg 03062021 

Gemeenteraad 8 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 16 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 9 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 
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29-06-2021 B2 17 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie Tuil Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

29-06-2021 B2 18 zienswijze herbestemming Molenstraat Ophemert, met 

toegevoegd schrijven 

De zienswijze wordt opgenomen in het dossier  

29-06-2021 B2 19 zienswijze herbestemming Molenstraat Ophemert De zienswijze wordt opgenomen in het dossier  

29-06-2021 B2 20 Pleidooi Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk Is meegenomen bij de behandeling van het 

voorstel over de dijkversterking in de 

raadsvergadering van 28 september. 

 

29-06-2021 B2 21 verzoek medewerking wijziging bestemming Bulkstraat 

51 Deil 

Op 6 september is een vergunning verleend om 

400m2 van de bestaande loods te mogen 

gebruiken voor een ict bedrijfje 

 

 B2 22 Aan gemeenteraad West Betuwe Bestemmingsplan 

Boutensteinseweg 1 

In de week van 06/09 heeft het college een 

inhoudelijke reactie gestuurd op de 

briefschrijvers. Deze reactiebrief staat als B2 24 

op de lijst met ingekomen stukken van uw 

vergadering van 28/09. 

 

28-09-2021 B2 01 VindoSolar B.V. raad van de gemeente West Betuwe 

niet tijdig beslissen vaststelling bestemmingsplan 

Afgehandeld bij raadsbesluit van 28-09-21  

28-09-2021 B2 02 Brief inwoner; Evenement of concert Of helemaal geen 

evenementen meer tot augustus 

Er is vanuit de gemeente contact geweest met de 

briefschrijver. 

 

28-09-2021 B2 03 Reactie inwoner woonwagenlocatie Tuil 

Is meegenomen bij de behandeling van het 

voorstel over het locatieonderzoek 

woonwagenlocatie De Griend in de 

raadsvergadering van 29 juni. 

 

28-09-2021 B2 04 Reactie inwoner op locatieonderzoek 

woonwagenlocatie De Griend_1 

 

28-09-2021 B2 05 Reactie inwoner op locatieonderzoek 

woonwagenlocatie De Griend_2 

 

28-09-2021 B2 06 Reactie inwoner op locatieonderzoek 

woonwagenlocatie De Griend_3 

 

28-09-2021 B2 07 Petitie  locatieonderzoek woonwagenlocatie De Griend   
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28-09-2021 B2 08 Brief inwoner inzake bestemmingsplan dijkversterking Is meegenomen bij de behandeling van het 

voorstel over de dijkversterking in de 

raadsvergadering van 28 september. 

 

28-09-2021 B2 09 Aandachtspunten verplaatsing woonwagenkamp 

Waardenburg 

Is meegenomen bij de behandeling van het 

voorstel over het locatieonderzoek 

woonwagenlocatie De Griend in de 

raadsvergadering van 29 juni. 

 

28-09-2021 B2 10 Zienswijze besluitvorming Bestemmingsplan 

dijkversterking TiWa 

Is meegenomen bij de behandeling van het 

voorstel over de dijkversterking in de 

raadsvergadering van 28 september. 

 

28-09-2021 B2 11 Initiatief Tiny House Thuisland West Betuwe Briefschrijver is per mail geïnformeerd dat de 

gemeente er zich bewust van is dat er vraag is 

naar locaties van Tiny Houses. Dat deze locaties 

er nu niet zijn maar dat we in 2022 beleid willen 

opstellen voor dit onderwerp. 

 

28-09-2021 B2 12 Verzoek handhavend op te treden tegen staalslakken 

Haarweg te Vuren 

Ter afhandeling doorgezet aan de ODR.  

28-09-2021 B2 13 Aandacht voor Deltaplan Jeugd van ministeries VWS 

en Onderwijs - Jongerenadviesraad West Betuwe 

We hebben de Jongerenadviesraad uitgenodigd 

om mee te denken invulling te geven aan (een 

deel van) de middelen. 

 

28-09-2021 B2 14 Beslissingen gemeente West Betuwe inzake 

geluidsschermen Tricht 

College heeft op 16-09 een brief met uitleg aan de 

inwoner gestuurd. 

 

28-09-2021 B2 15 RvS Beroep Achter Achterstraat 18-22 Op 29 juli jl. heeft de Raad van State een 

tussenuitspraak gedaan. De verwachte gewijzigde 

vaststelling vindt in de raadsvergadering van 

december plaats. 

 

28-09-2021 B2 16 RvS Uitspraak niet tijdig vaststellen bestemmingsplan 

buitengebied 2018 

De Raad van State geeft in de uitspraak van 14-7-

2021 de gemeente West Betuwe tot december 

a.s. de tijd om een raadsbesluit te nemen over het 

ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018”. 
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Dat is ook hetgeen de gemeente in de 

verweerschrift om heeft verzocht. Het voorstel 

komt in de raadsvergadering van december. 

28-09-2021 B2 17 Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Voor kennisgeving aangenomen  

28-09-2021 B2 18 Reactie college brief inwoner Hellouw  + reactie college  Afgehandeld via brief, welke was bijgevoegd op de 

raadsagenda 

 

28-09-2021 B2 19 Mail inwoner inzake gerucht over bouw school 

grasveld tussen Emmalaan en Oranje Nassaustraat en 

Rouwcentrum de Laatste Eer 

Afgehandeld per mail aan inwoner, d.d. 16-09-21.  

28-09-2021 B2 20 brief inwoner inzake parkeeroverlast Weverstraat 

Ophemert 

Recent hebben leden van het Team Handhaving 

betrokkenen bezocht en bemiddeld. 

 

28-09-2021 B2 21 Brief inwoner inzake afsluiting overweg Waalbandijk 13 

augustus 2021 

Is beantwoord.  

28-09-2021 B2 22 verzoek reactie ingediende zienswijze steenfabriek 

Heesselt + reactie 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op 

het dossier. 

 

28-09-2021 B2 23 RvS uitspraak niet tijding beslissen vaststellen bp 

zonnepark Beesd 

Afgehandeld bij raadsbesluit van 28-09-21  

28-09-2021 B2 25 brief provincie inzake afspraken stelpost jeugd Betrokken bij overwegingen rondom opstellen 

begroting. 

 

28-09-2021 B2 26 Mail inwoner inzake onderhoud kerkhof  Inwoner is op 07-09-21 teruggebeld, waarbij de 

situatie op de begraafplaats in Buurmalsen is 

uitgelegd, wat de gemeente aan onderhoud doet 

en wat de plannen zijn i.v.m. het vervangen van 

paden. 

 

28-09-2021 B2 27 Brief Vluchtelingenwerk Rivierenland Gemeenteraad 

West Betuwe 

Beantwoording is als raadsinformatienota aan de 

raad verstuurd, voor de raadsvergadering van 

oktober. 

 

26-10-2021 B2 01 zienswijze rotonde Hellouw Meegenomen in dossier Rotonde Hellouw  

30-11-2021 B2 01 Kaderbrief 2023 GGD GZ 14.10.2021 Een raadsvoorstel wordt voorbereid voor de 

raadscyclus van februari. 
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30-11-2021 B2 02 Zienswijze nieuwe woning naast Achterweg 68 te 

Herwijnen 

Zienswijzen zullen komende periode worden 

beoordeeld. Naar verwachting eind dit jaar/1e 

kwartaal volgend jaar stukken voor besluitvorming 

naar college en dan de gemeenteraad 

 

30-11-2021 B2 03 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Donkerstraat 

Heesselt 

Wordt meegenomen in de reguliere 

zienswijzeprocedure. 

 

30-11-2021 B2 04 Bewoners Stoepstraat Opijnen - Zienswijze motie vrij 

liggend fietspad - Dijkversterking Tiel-Waardenburg 

Wordt meegenomen in verdere uitvoering 

aangenomen motie onderzoek fietspad. 

 

30-11-2021 B2 05 Bezwaar tegen het bestemmingsplan 'Nieuwe woning 

naast Achterweg 68 Herwijnen' 

Zienswijzen zullen komende periode worden 

beoordeeld. Naar verwachting eind dit jaar/1e 

kwartaal volgend jaar stukken voor besluitvorming 

naar college en dan de gemeenteraad 

 

30-11-2021 B2 06 Zienswijze oprichting en deelname stichtingen 

risicobeheer en waarborgfonds VRGZ 

Een raadsvoorstel wordt voorbereid waarin wordt 

voorgesteld om af te zien van het indienen van 

wensen en bedenkingen. 

 

30-11-2021 B2 07 Zienswijze Kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid 

Een raadsvoorstel wordt voorbereid voor de 

raadscyclus van februari. 

 

21-12-2021 B2 01 Aanbieding kadernota aan gemeenten voor zienswijzen 

UBR 

Een raadsvoorstel wordt voorbereid voor de 

raadscyclus van februari. 

 

21-12-2021 B2 02 Ontwerp omgevingsvisie ProRail West Betuwe Hij wordt verwerkt in de Nota van Zienswijzen die 

naar de raad gaat bij de besluitvorming over 

vaststelling van de Omgevingsvisie in februari 

2022. 

 

 


