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19-02-2019 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018” gemeente 

Geldermalsen 

Wordt meegenomen in nota van zienswijzen.  

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 Brief Bond Heemschut over Voorstraat Asperen Deze brief is niet aan de gemeente gericht maar aan 

Bond Heemschut, in de hoop dat zij in actie komen. 

 

Voor de toekomstige invulling van de achterzijde van 

het perceel (gelegen aan de Stadswal) heeft het college 

van B en W eind vorig jaar een richtinggevend 

principebesluit genomen. Er is ruimte geboden aan de 

bouw van een vervangend woongebouw met 5 

wooneenheden. Een en ander moet nog via een 

bestemmingsplanprocedure zijn beslag krijgen. Wij zijn 

in afwachting van de planstukken om een 

planprocedure te kunnen beginnen. 

 

02-03-2021 Aanvullende zienswijzen ontwerp bestemmingsplan buitengebied 

2018 met bijlagen 

 

Wordt meegenomen in nota van zienswijzen  

30-03-2021 INretail brief gemeenten 22-2-2021 - corona actualisatie 

detailhandelsbeleid 

Voor kennisgeving aangenomen 10-05-2021 

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. 

 

30-03-2021 Mails inwoner m.b.t. rotonde Hellouw; 

B2 06 Brief inwoner m.b.t. rotonde Hellouw 

Worden opgenomen in het dossier rotonde Hellouw  
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B2 07 Mail met bijlage inwoner m.b.t. rotonde Hellouw 

B2 08 Brief inwoner m.b.t. rotonde Hellouw 

B2 09 Mail inwoner m.b.t. rotonde Hellouw 

B2 10 Mail inwoner m.b.t. rotonde Hellouw 

B2 11 Mail inwoner m.b.t. rotonde Hellouw 

B2 12 Mail inwoner m.b.t. rotonde Hellouw 

 

29-04-2021 B2 01 Mail en situatieschets inwoner rotonde Hellouw 

B2 02 Mail (met bijlagen)  inwoner inzake rotonde Hellouw 

B2 03 mail inwoner inzake rotonde Hellouw 

B2 04 standpunt Vereniging Dorpsbelangen Hellouw bij 

informatieavond gemeenteraad West Betuwe over rotonde 

Hellouw 

B2 05 brief inwoner inzake overlast Irenestraat Hellouw 

B2 06 Mail inwoner inzake rotonde Hellouw 

 

Worden opgenomen in het dossier rotonde Hellouw  

29-04-2021 B2 14 Beroep Brede School en woningen Spijk We zijn in afwachting van een vervolg vanuit de Raad 

van State 

 

29-04-2021 B2 18 Bezwaar terugbrengen staalslakken terrein The Dutch Een raadsvoorstel is aangeleverd ter behandeling 

tijdens de speciale raadsvergadering Verbonden 

Partijen op 24 juni as. 

 

29-04-2021 B2 19 Brief ASD inzake Ongevraagd Advies KP4 aan college Een raadsvoorstel is aangeleverd ter behandeling 

tijdens de speciale raadsvergadering Verbonden 

Partijen op 24 juni as. 

 

25-05-2021 B2 03 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Spijkse Kweldijk 

39b - 41, Spijk 

De zienswijzenota n.a.v. onder andere deze zienswijze, 

is in concept af en wordt t.z.t. met de rest van de 

stukken aangeleverd aan B&W en vervolgens de raad 

ter besluitvorming. Beoogd wordt besluitvorming te 

laten plaatsvinden in tijdens de raadsvergadering van 

september 2021. 
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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.  

 

25-05-2021 B2 06 Brief inwoner aan gemeenteraad West Betuwe 

Participatiebeleid  

Op 12-05 is een reactie per brief verstuurd aan de 

inwoner 

12-05 

25-05-2021 B2 08 Zienswijze ZV Olympia inzake  sportbeleid gemeente 

West Betuwe 

Deze zienswijze wordt meegenomen in de Kadernota 
harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026. 

 

25-05-2021 B2 09 Zienswijze bestemmingsplan aanpassing Gerestraat 11 

tot 13 Heesselt tav Gemeente West Betuwe 

De zienswijzenota n.a.v. deze zienswijze is in concept 

af en wordt met de rest van de bijbehorende stukken (in 

het kader van een wijzigingsplan) t.z.t. met een advies 

voorgelegd aan B&W ter besluitvorming. Omdat het een 

wijzigingsplan betreft, hoeft deze zaak niet naar de 

raad. Besluitvorming door B&W is gepland in de loop 

van juli / augustus 2021. 

 

25-05-2021 B2 10 Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 

Zorgcomplex Spijkse Kweldijk 39B en 41 

De zienswijzenota n.a.v. onder andere deze zienswijze, 
is in concept af en wordt t.z.t. met de rest van de 
stukken aangeleverd aan B&W en vervolgens de raad 
ter besluitvorming.  

 

29-06-2021 B2 01 Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 

Zorgcomplex Spijkse Kweldijk 39B en 41 

De zienswijzenota n.a.v. onder andere deze zienswijze, 
is in concept af en wordt t.z.t. met de rest van de 
stukken aangeleverd aan B&W en vervolgens de raad 
ter besluitvorming.  

 

 B2 02 Zienswijze VBL tegen ontwerp bestemmingsplan 

Zorgcomplex Spijkse Kweldijk 39B en 41 

De zienswijzenota n.a.v. onder andere deze zienswijze, 
is in concept af en wordt t.z.t. met de rest van de 
stukken aangeleverd aan B&W en vervolgens de raad 
ter besluitvorming.  

 

 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. 

 

 B2 04 West Betuwe Achter Achterstraat 18-22 Beroep Zitting bij de Raad van State is geweest. Het is nu 

wachten op uitspraak. 

 

 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 voorbereid.   
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 B2 06 Brief Voedsel Bank Rivierenland aan raad West Betuwe - 

huisvesting mei 2021 

De mogelijkheden worden verkend.  

 B2 07 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 08 brief gemeenteraad en college B&W West Betuwe 

reactie op Woonwagenlocatie De Griend 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 09 reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie Waardenburg 

2 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 10 reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie Waardenburg 

3 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 11 reactie locatiekeuze woonwagenlocatie Waardenburg 4 Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 12 Zienswijze locatiekeuze woonwagenlocatie 5 Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 13 Zienswijze locatiekeuze woonwagenlocatie 6 Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 14 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 7 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 15 Reactie woonwagenlocatie Waardenburg 03062021 

Gemeenteraad 8 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 16 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie 

Waardenburg 9 

Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 17 Reactie op locatiekeuze woonwagenlocatie Tuil Wordt meegenomen in verdere ontwikkeling op het 

dossier. 

 

 B2 18 zienswijze herbestemming Molenstraat Ophemert, met 

toegevoegd schrijven 

De zienswijze wordt opgenomen in het dossier  

 B2 19 zienswijze herbestemming Molenstraat Ophemert De zienswijze wordt opgenomen in het dossier  

 B2 20 Pleidooi Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk Wordt meegenomen bij de behandeling van het voorstel 

over de dijkversterking in de raadsvergadering van 28 

september 
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 B2 21 verzoek medewerking wijziging bestemming Bulkstraat 

51 Deil 

De brief met het principeverzoek om op het perceel 

Bulkstraat 51 te Deil een andere gebruiksfunctie (nu 

agrarisch/rozenkwekerij) toe te kennen is toegevoegd 

aan de werkvoorraad van team ROW. Het verzoek zal zo 

spoedig mogelijk door een medewerker van het team 

worden opgepakt. Dit zal leiden tot een voorstel aan het 

college. 

 

 B2 22 Aan gemeenteraad West Betuwe Bestemmingsplan 

Boutensteinseweg 1 

  

 


