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1. Samenvoeging Monumenten – en Welstandscommissie

Aanwezig: J. de Ruiter (CDA), T. van Maanen, J. de Geus, K. van Werkhooven, K. van der Eijk, G. vd Water, W.
Timmermans, D.Sengers (voorzitter), mw. W. Buurman (wethouder), mw. H. van Ommeren (raadsadviseur) J.
van Kuilenburg (lid monumentencommissie en J. Daamen (lid monumentencommissie) Maarten van Bleek
(Geldes Genootschap) Tessa Stahlie (regioarchitect Gelders Genootschap)

diverse leden van de

monumentencommissie en welstandscommissie

De voorzitter opent de vergadering. Hij vermeldt dat de heer J. van de Kamp, medewerker van de gemeente
Geldermalsen een presentatie geeft over de voor en tegens van een mogelijke samenvoeging van de
monumenten- en welstandscommissie. (zie verder de powerpoint presentatie en het audioverslag).

De wethouder zegt ter afsluiting dat het college verwacht de raad in april een voorstel voor te leggen..

2. Initiatiefvoorstel ‘Visie Malsen aan de Linge’

Aanwezig: J. de Ruiter (CDA), T. van Maanen, J. de Geus, K. van Werkhooven, K. van der Eijk, G. vd Water, W.
Timmermans, mw. H. Brosky, J. Doeland, mw. R. Boer Rookhuiszen de Joode, mw. H. Markenhof, mw. K.de
Heus, mw. R. van Leeuwen, E. Goossens, mw. H. Versteeg, D.Sengers (voorzitter), mw. H. van Ommeren
(raadsadviseur), mw. W. Buurman , Mw. M. de Vries (burgemeester)

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hilde Engels. Zij was als burgerlid van D66 lid van de werkgroep
‘Malsen aan de Linge’ ingesteld door de raad met het aannemen van het Initiatiefvoorstel Malsen aan de Linge.
Zij vervangt de voorzitter van de werkgroep de heer K. van den Tempel, die wegens vakantie is verhinderd. Ze
ligt het ingediende Initiatiefvoorstel ‘Visie Malsen aan de linge’ toe.
(Zie verder de powerpointpresentatie en het audioverslag.)
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De voorzitter stelt na de bespreking met de aanwezigen vast dat het initiatief oordeelvormend besproken kan
worden in de volgende vergadering van de commissies grondgebied, samenleving en bestuur en middelen op 6
en 13 maart 2012.

3. Pauze

4. Zorglandschap Rumpt
J. de Ruiter (CDA), T. van Maanen, J. de Geus, K. van Werkhooven, K. van der Eijk, G. vd Water, W.
Timmermans, mw. H. Brosky, J. Doeland, mw. R. Boer Rookhuiszen de Joode, mw. H. Markenhof, mw. K.de
Heus, mw. R. van Leeuwen, E. Goossens, mw. H. Versteeg, D.Sengers (voorzitter), mw. W. Buurman, Mw. H.
van Ommeren, raadsadviseur, M. Vermeulen (griffier), Mw. M. de Vries (burgemeester), mw. N. van Iperen
(initiatiefnemer), Floris Bouwman.(landschapsarchitect voor de initiatiefnemer), M. van Mook (inspreker), de
heer W. Heijting (inspreker namensVereniging Ons Dorp Rumpt), mw. L. van Gellicum (inspreker)
De voorzitter geeft allereerst het woord aan mevrouw W. Buurman die namens het college de voorgeschiedenis
schetst van het initiatief Zorglandschap Rumpt. Ook geeft zij aan wat de overwegingen zijn van het college om
de raad voor te stellen verder te gaan met de ontwikkeling van het initiatief .
Mevrouw Buurman geeft vervolgens het woord aan de Initiatiefnemer mevrouw Van Iperen en de
landschapsarchitect van de initiatiefnemers.
Daarna komen de insprekers aan het woord:
De heer Heijting namens de Vereniging Ons Dorp Rumpt; De heer M. van Mook (inwoner Rumpt), mw. L. van
Gellicum (inwoner Rumpt).
Tot slot stellen diverse raadsleden een vraag aan een van de sprekers.

Conclusie:
De aanwezige raadsleden achten de verstrekte informatie ontoereikend om over te gaan tot een
oordeelsvormende bespreking in de volgende vergadering van de commissies grondgebied/samenleving.
Voorgesteld wordt om het presidium te vragen een volgende beeldvormende vergadering te plannen. De
griffier stelt voor om de resterende vragen schriftelijk in te dienen. De voorzitter stelt voor om in de vergadering
van 6 maart a.s. de beeldvormende bespreking voort te zetten. De aanwezige raadsleden pleiten voor een ruime
hoeveelheid tijd om aan dit onderwerp te besteden.

(beluister het audioverslag voor meer informatie)
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