
Datum: 28 februari 2020 
 
Aan:  College van B&W, gemeente West Betuwe 
C.c.:  Fractievoorzitters gemeenteraad West Betuwe 
Van: Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy 
 Communicatie Commissie Rhenoy 
 Stichting Opwaarts 
 
Geacht college, geachte raadsleden, 
 
Op 29 januari jongstleden heeft u een schrijven van de heer Dick Hol uit Rhenoy ontvangen, 
betreffende een handhavingsverzoek inzake Rhenoyseweg 7 te Rhenoy. Op deze locatie, in de 
voormalige RK kerk / uitvaartcentrum De Einder, is het voornemen om een grootschalige feest- en 
evenementenlocatie te vestigen onder de naam Oscar Events. Deze activiteit is strijdig met het 
bestemmingsplan, in strijd met een kwalitatieve verplichting jegens de R.K. Parochie en veroorzaakt 
grote hinder voor het dorp Rhenoy. 
 
In reactie hierop vernamen wij van burgemeester Stoop dat een principeverzoek tot wijzigen van het 
bestemmingsplan is ingediend en dat dit plan in behandeling is. Van wethouder Goossens en 
gebiedsmakelaar Van Esterik hoorden wij op 30 januari dat de gemeente onderzoek laat uitvoeren 
naar parkeer- en geluidsoverlast. Hierover zou eind februari meer duidelijkheid moeten komen, en 
hierover zouden betrokken inwoners en partijen dan via de Communicatie Commissie Rhenoy 
worden geïnformeerd. Sindsdien is er door de gemeente geen enkele informatie meer verstrekt.  
 
Inmiddels hebben wij vernomen dat Oscar Events per 1 april 2020 boekingen accepteert. Blijkbaar is 
de ondernemer ervan overtuigd dat alles in kannen en kruiken is. 
 
Wij maken ons hierover bijzonder ongerust en willen uiterlijk dinsdag 3 maart 2020 9:00 uur 
schriftelijk antwoord op de volgende vragen: 

 Is de gemeente West Betuwe op de hoogte van de voorgenomen opening per 1 april 2020? 
 Wat is de stand van zaken rond de wijziging van het bestemmingsplan? 
 Wat is de stand van zaken rond de onderzoeken naar parkeer- en geluidsoverlast? 
 Welke toezeggingen zijn er gedaan richting Oscar Events (exploitant) c.q. Vastgoed 

Participatie Rhenoy (eigenaar) over het toestaan van de voorgenomen activiteiten? 
 Hoe gaat de gemeente West Betuwe handhaven indien Oscar Events daadwerkelijk in strijd 

met het bestemmingsplan gaat handelen en/of overlast veroorzaakt? 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
 
Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy 
Communicatie Commissie Rhenoy 
Stichting Opwaarts 
 
Namens dezen, 
 
Pia van Orden, secretaris CCRh 
piavanorden@hotmail.com 
 


