
Opijnen  25 februari 2020 

 

 

 

Aan het bestuur en de raad van de gemeente West Betuwe 

 
Geacht college  en leden van de raad, 

 

 
Begin 2016 heb we een tweede poging gedaan om een levensloopbestendige woning te 

bouwen, nadat we in 2008 een project moest afblazen vanwege de economische malaise. 

Er was een toezegging van de gemeente Neerijnen om mee te werken aan een 5 tal huizen. 

Echter toen we het een en ander weer wilden opstarten kregen we nul op rekest aangaande 

bouwvergunningen omdat de gemeente niets meer te vergeven had en zelf door de provincie 

was gekort. 

 

Zodoende hebben we het CPO project De Vijf Hont opgestart, wat door de provincie werd 

gestimuleerd. Een project van 5 levensloopbestendige senioren woningen in Opijnen aan de 

Slotstraat. 

De gemeenteraad van Neerijnen heeft op ons initiatief positief gereageerd. 

We dachten dat we met een extra jaartje West Betuwe de benodigde formaliteiten wel rond 

zouden hebben, maar de praktijk is weerbarstig. 

 

Inmiddels zijn er al 2 maanden van 2020 voorbij en is er nog geen zicht op vergunningen voor 

dit project, terwijl naar ons gevoel, alle onderzoeken zijn afgerond. 

Uit gesprekken met ambtenaren, die overigens van goede wil zijn, merken we op dat dit jaar 

nog voor een groot deel nodig is om tot een afronding te komen. 

  

We hebben de indruk dat we in de verkeerde trein zitten, geen sneltrein maar een stoptreintje.  

Misschien valt er binnen de besluitvorming  (agenda) nog wat tijd in te halen?  Iedere maand 

telt. 

 

We zijn niet zo jong meer, maar draaien maatschappelijk nog volop mee. We willen lang 

zelfstandig blijven, dat moet u als muziek in de oren klinken. Maar we hebben wel haast. 

 

 Uit ervaring weten we dat bij samenvoeging van gemeenten niet alles gelijk vlotjes verloopt. 

Ondergetekende heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de gemeente Neerijnen. U 

mag zich gelukkig prijzen in vergelijking met die start.   

 

We willen niet overvragen, maar zoeken naar de kortste weg. 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Inwoner  

 

 

  


