
Geachte Griffie, 

Hierbij verzoek ik u vriendelijk onderstaand bericht met bijlage te sturen aan de Raad en het college 
van B&W. 

Naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander in 2019 over de verhuur mogelijkheden van Kasteel 
Neerijnen, zijn wij als betrokken bewoners van Neerijnen, aan de slag gegaan om met succes een 
nieuwe Kasteelheer, met een sociaal maatschappelijke en zakelijke functie te vinden. Helaas is dit plan 
door wethouder Goossens, zonder gedegen onderzoek naar deze huurder, niet ontvankelijk verklaard. 
Eea omdat hij een ICT bedrijf als huurder heeft!  

Wat speelt hier? Waarom geen eerlijke selectiecommissie betrokken bij de verhuur van Kasteel 
Neerijnen?  

Bijgaand de samenvatting van het plan dat (financieel) met de potentiële huurders akkoord is 
bevonden.  

Hieronder puntsgewijs de stappen die zijn gezet: 

 In december 2019 staat in De Gelderlander een bericht over Huis Neerijnen (ook wel Kasteel 

Neerijnen genoemd). Begin januari 2020 bellen we naar de contactpersoon van de gemeente 

West-Betuwe, ze is niet bereikbaar en helaas belt zij niet terug.  

 Een week later bellen we de heer Tillema van het Geldersch Landschap en Kastelen die ook 

in de advertentie staat vermeld als contactpersoon. Hij geeft enige summiere informatie en 

geeft aan dat we een voorstel kunnen indienen. 

 Door de annexatie met de gemeente West-Betuwe heeft de gemeente per 1 januari 2020 Huis 

Neerijnen verlaten. Neerijnen is een klein dorp met ca. 450 inwoners. Het is niet in het belang 

van het dorp dat Huis Neerijnen te lang leeg staat. 

 Na enkele malen in de maanden maart 2020 en april 2020 tevergeefs geprobeerd contact op 

te nemen met de medewerker van de gemeente volgt er eind eindelijk contact en wordt een 

afspraak gemaakt voor een bezichtiging van Huis Neerijnen op 2 juni 2020. 

 Na deze bezichtiging zou de medewerker van de gemeente een aantal zaken uitzoeken. Veel 

pogingen gedaan op te contact te krijgen, maar helaas daarna geen contact meer. 

 Op 17 juni een e-mail gestuurd en wederom geen contact. 

 Op 10 juli belt de medewerker van de gemeente. Ze geeft aan dat we ons voorstel voor Huis 

Neerijnen op papier konden zetten zodat ze dit kan delen met het Geldersch Landschap en 

Kastelen. 

 Op 13 juli hebben we onderstaand voorstel gemaild. 

 Daarna nooit meer iets gehoord. Daarna zelf contact gezocht met het Geldersch Landschap. 

De heer Tillema gaf aan nooit iets van medewerker gemeente te hebben vernomen over ons 

voorstel. 

 Op 30 juli een gesprek gehad over ons voorstel met de heer Tillema en de heer Van Vliet 

(rentmeester) bij het Geldersch Landschap in Arnhem over ons voorstel. 

 Daarna niets meer vernomen. 

 Het was moeilijk om een afspraak te maken met de gemeente West-Betuwe. 



Pagina 2 van 2 

 Begin oktober worden we gebeld door iemand anders van de gemeente om een pitch te 

houden voor de gemeente en het Geldersch Landschap. 

 Donderdag 22 oktober houden we een prestentatie op het kantoor in Arnhem voor wethouder 

Ed Goossens van de gemeente West-Betuwe en een medewerker van de gemeente West-

Betuwe en de heer Tillema. De wethouder geeft aan dat we binnen een week bericht zouden 

krijgen voor een 2e ronde. 

 Niets vernomen binnen een week.  

 Dinsdag 3 november gebeld met de heer Tillema, hij geeft aan “jullie zitten nog in de race”. 

 Woensdag 4 november een telefoontje van wethouder Ed Goossens dat “de andere partij het 

geworden is, omdat hij de mening heeft dat deze partij financieel daadkrachtiger is”. 

 Vreemd: er is nooit een financieel onderzoek geweest. 

Verder niets meer vernomen. We hebben het gevoel dat de procedure niet transparant en eerlijk is 
verlopen. 

Kan de procedure opnieuw eerlijk en transparant worden gevoerd? 

Inmiddels weten we uit andere bronnen dat de andere partij een landelijk ICT bedrijf is, dat zich overal 
in den lande zou kunnen vestigen, geen binding heeft met Neerijnen en ook geen maatschappelijke 
functie toevoegt aan het dorp en de omgeving. Het Geldersch Landschap en Kastelen wil een schuur 
bouwen in Neerijnen en wil de wethouder niet tegenspreken. Kortom: als deze informatie juist is, 
welke belangen spelen er dan wel? Het hele proces is erg vreemd gelopen. 

In de bijlage treft u het voorstel aan. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.  

Met vriendelijke groet, 

Gegevens bekend bij de griffie 

 


