
Aan: Gemeenteraad West Betuwe 
 
Van: Communicatie Commissie Rhenoy 
 Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy 
 Stichting Opwaarts 
 

Rhenoy, 12 maart 2020 
 
Geachte raadsleden, 
 
Sinds december 2019 is een principeverzoek bij de gemeente West Betuwe in behandeling 
tot het wijzigen van het bestemmingsplan van het pand aan de Rhenoyseweg 7 te Rhenoy 
(voorheen RK Kerk en Herinneringshuis De Einder). De aldaar gevestigde exploitant Oscar 
Events is voornemens daar grootschalige feesten en evenementen te organiseren 
en accepteert inmiddels boekingen per 1 april a.s. en dit zonder de benodigde vergunningen. 
De feesten en evenementen zijn in strijd met het bestemmingsplan, in strijd met een 
kwalitatieve verplichting jegens de R.K. parochie en zullen grote hinder voor het dorp 
Rhenoy veroorzaken (toelichting in bijgevoegde reactie op de vergunningaanvraag van 22 juli 
2019). 
 
In mijn brief van 28 februari 2020 (hierbij gevoegd) heb ik namens de Communicatie 
Commissie Rhenoy, Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy (met 80% van de Rhenoyse bevolking 
als lid) en Stichting Opwaarts, B&W verzocht om antwoord te gegeven op de voor ons 
prangende vragen betreffende het principeverzoek. Tot op heden zijn deze vragen niet 
beantwoord en blijft de status van de aanvraag van het principeverzoek voor ons onbekend. 
De exploitant communiceert ondertussen over alle benodigde vergunningen te beschikken 
en per 1 april open te gaan. 
 
Naar aanleiding van een eerder door de eigenaar Vastgoed Participatie Rhenoy gedane 
vergunningaanvraag tot het tijdelijk (15 jaar) wijzigen van de bestemming van het genoemde 
pand heb ik op 2 oktober 2019 namens de Communicatie Commissie Rhenoy aan het ODR en 
betrokken wethouders E. Goossens, J. Hartman en R. van Stappershoef een visiestuk 
gezonden met daarin onze bezwaren tegen deze vergunningaanvraag. 
Het ODR zond daarop later bijgevoegd weigeringsbesluit d.d. 25 oktober 2019. 
 
Nu de eigenaar van het pand middels zijn principeverzoek erop aanstuurt om dezelfde 
feestactiviteiten te laten plaatsvinden en de door ons gevraagde informatie van de 
gemeente op zich laat wachten, verzoek ik u vriendelijk dit onderwerp ter behandeling op de 
agenda te zetten van de komende raadsvergadering op 31 maart 2020.  
 
 
Tenslotte, namens de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy en Stichting Opwaarts teken ik 
hierbij op voorhand schriftelijk bezwaar tegen het wijzigen van het bestemmingsplan van het 
pand aan de Rhenoyseweg 7 te Rhenoy, zonder dat er waarborgen zijn voor het in stand 
houden van de leefbaarheid in het dorp Rhenoy.  
 
 



Bijlagen: 

 een kopie van de brief van de Communicatie Commissie Rhenoy  van 2 oktober 2019 
aan het ODR en wethouders Hartman, Goossens en Van Stappershoef en de 
bijbehorende reactie op de aanvraag vergunning door de eigenaar d.d. 22 juli 2019; 

 kopie weigeringsbesluit ODR d.d. 25 oktober 2019; 
 een kopie van de notariële akte van levering met kwalitatieve verplichting jegens de 

R.K. Parochie; en  
 een kopie van de brief aan B&W en fractievoorzitters d.d. 28 februari 2020. 

Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pia van Orden 
secretaris Communicatie Commissie Rhenoy 
mede namens Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy en Stichting Opwaarts 
 


