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Onderwerp  

Stand van zaken ‘Linge bereikbaar voor elke kern’. 

 

Kennisnemen van 

De huidige stand van zaken over het project ‘de Linge bereikbaar voor elke kern’.  

 

Inleiding 

Het project ‘de Linge bereikbaar voor elke kern’ is ontstaan vanuit een wens van de inwoners en 

ondernemers om de recreatieve mogelijkheden aan de Linge te verbeteren (Bidbook 2018). Het doel 

van het project is om elke kern die grenst aan de Linge binnen de gemeente West Betuwe te voorzien 

van openbare recreatieve voorzieningen. Dit vindt plaats in de vorm van bijvoorbeeld een 

steiger/bankje en/of prullenbak op een perceel aan de Linge. 

 

Het project is gestart in het 4e kwartaal van 2019, waarbij er begonnen is met het maken van een 

inventarisatie. Aan de hand van veldbezoeken, literatuuronderzoek, gesprekken met inwoners en 

belanghebbenden is de situatie per kern inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden de aangrenzende kernen 

van de Linge onderverdeeld in drie categorieën, namelijk; 

  
1: Kern zonder behoefte aan (extra) openbare recreatieve mogelijkheden aan de Linge; 
 
2: Kern met een behoefte om de huidige openbare recreatieve mogelijkheden aan de Linge uit te 
breiden;  
 

3: Kern met een behoefte aan nieuwe openbare recreatieve mogelijkheden aan de Linge. 

 

Van de 13 kernen aangrenzend aan de Linge, vallen 5 kernen in categorie 1 en zijn al voorzien van een 

openbare voorziening. 

 

Op basis van de inventarisatie blijkt dat er voor 8 aangrenzende kernen een mogelijkheid is om een 

openbare voorziening te realiseren in 2020/2021. Er zijn weinig geschikte locaties per kern voor 

handen, waar uit geput kan worden. Dit komt mede door het beperkte budget, waardoor ervoor 

gekozen is om voornamelijk te kijken naar de mogelijkheden op gronden die in het bezit van de 

gemeente zijn. De gemeente heeft echter weinig percelen aan de Linge in eigendom. 

 
Kernboodschap 

Voortgang van het project ‘De Linge bereikbaar voor elke kern’ weergeven.  
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Consequenties 

De informatievoorziening voor dit project volgt elkaar snel op. De informatievoorziening in deze brief is 

bijgewerkt tot woensdag 11 november 2020. 

   

In de tabel hieronder staat per kern beschreven wat de huidige stand van zaken is omtrent dit project: 

 

Kernen: Huidige stand van zaken: 

Deil In overleg met Dorpsraad Deil is er een definitieve locatie bepaald en 

vastgelegd. De vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een steiger 

is eind oktober 2020 goedgekeurd door Waterschap Rivierenland. Er 

wordt overgegaan tot realisatie.  

Verwachting gereed 2021.    

Enspijk Definitieve locatie is bepaald. Na afstemming met de belanghebbenden 

(omwonenden) wordt er een tekening gemaakt en een water- en 

omgevingsvergunning aangevraagd.  

Verwachting gereed 2021.  

Rumpt  Gemeente West Betuwe bezit geen gronden aangrenzend naast de 

Linge in Rumpt. Mogelijk geschikte locatie is in het bezit van 

Waterschap Rivierenland. Gemeente West Betuwe bespreekt met 

Waterschap Rivierenland de mogelijkheden voor het plaatsen van een 

openbare voorziening in Rumpt.  

Verwachting gereed 2021.  

Acquoy Hengelsportvereniging de Ruisvoorn (HSV) heeft behoefte aan een 

nieuwe steiger. Gemeente West Betuwe is op zoek naar een openbare 

voorziening aan de Linge. Met het oog op samenwerking is er 

verbinding gemaakt. Er is een conceptovereenkomst opgesteld om 

deze samenwerking te bekrachtigen. Nadat er overeenstemming is 

bereikt, kan er een vergunning aangevraagd worden.   

Verwachting gereed 2021. 

Spijk Definitieve locatie is bepaald, gebaseerd op een oude/huidige situatie 

in Spijk. De gemeente heeft oriënterende gesprekken met 

belanghebbenden (omwonenden, Staatsbosbeheer, Het Waterschap). 

Zodra inrichting is bepaald en de afspraken tussen de 

belanghebbenden zijn vastgelegd (beheer, onderhoud) kan de water- en 

omgevingsvergunning aangevraagd worden bij het Waterschap. 

Verwachting gereed 2021.  

Buurmalsen  Er is nog geen definitieve locatie bepaald. De gemeente West Betuwe 

gaat verder onderzoeken of het haalbaar is om in Buurmalsen een 

openbare voorziening te realiseren.   

Verwachting gereed 2021/2022. 

Beesd Er is nog geen definitieve locatie bepaald. Er is een locatie in 

ontwikkeling waarbij dit project gecombineerd kan worden met project 
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Havendijk. Er zijn afspraken gemaakt in de vorm van een anterieure 

overeenkomst.  

In de anterieure overeenkomst is een inspanningsverplichting 

opgenomen om samen met de initiatiefnemer in overleg te gaan met  

Waterschap Rivierenland over de realisatie en vergunningsverlening.  

De gemeente West Betuwe volgt de ontwikkelingen van project 

Havendijk nauwlettend en kijkt ook naar andere mogelijke locaties voor 

het realiseren van een openbare voorziening.    

Verwachting gereed 2021/2022.  

Gellicum Locatie Veerdam wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie 

dat zowel cultuurhistorisch als recreatief aandacht krijgt. Deze 

voorziening kan zowel gebruikt worden als ‘cultuurhistorische 

landmark’ (als onderdeel van fietsroute) en steiger/helling (voor 

kano’s/kleine bootjes).  

Verwachting gereed 2021. 

 

Financiën 

Voor het project ‘De Linge bereikbaar voor elke kern’ is een budget van € 80.000 voor incidentele 

lasten beschikbaar gesteld. Vooralsnog is de verwachting dat dit budget voldoende is. 

 

Communicatie 

We informeren onze inwoners over het project ‘Linge bereikbaar voor elke kern’ via onze gemeentelijke 

communicatiekanalen.  

 

Vervolg 

Voor het project ‘De Linge bereikbaar voor elke kern’ liggen we op schema. De intentie is dat elke kern 

die grenst aan de Linge eind 2021 is voorzien van een openbaar recreatieve voorziening in de vorm 

van bijvoorbeeld een steiger/bankje en/of prullenbak, zodat de recreatie mogelijkheden en 

beleefbaarheid van de Linge wordt verbeterd. 

 

Bijlage(n) 

Geen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 
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