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Verslag van de plenaire vergadering wijkoverleg Rijsoord.2007-03 
Plaats: school “De Piramide. Datum 11 juni 2007.   
Aanwezig: 
 
 
 
Stenny Struik     Gem. Ridderkerk, secretaris s.struik@ridderkerk.nl 
Joé Bos Gem. Ridderkerk coördinator wijkgericht werken j.bos@ridderkerk.nl 
Petra van Nes - de Man    Prot. Chr. Basisschool “De Klimop klaaspetra@hotmail.com 
Maarten van der Staay     Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.nl 
Louis Bakker      Gemeente Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Hans Muntz     Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl 
Piet Dekker     Woningbouwver. “Rijsoord”/REO 
Leo Gielbert     Stichting Oude Kern Rijsoord  
Rijka Freling     Stichting Gehandicapten Ridderkerk  
Debby Kramer     O.B.S. De Piramide  
Joop Horsten      Leefbaar  Rijsoord joophorsten@planet.nl 
Lex van den Bos    Bewoner ’t Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl 
Wil Leensvaart     Bewonersvereniging Jonge Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Paula Esvelt     Woonvisie, consulent  p.esvelt@woonvisie-ridderkerk.nl 
An Versteeg             Stichting Oude Kern Rijsoord anenfred@hetnet.nl 
René Belder                 Stichting Dynamiek rbelder@dynamiek.org 
Wim van Wingerden .   Voetbalvereniging Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl 
Peter Freling     Bewonersvereniging Jonge Jan pfreling1@hetnet.nl 
Marion van Wijngaarden   Vertegenwoordigster De Piramide 
 
Afwezig: 
Peter v.d. Meulen             Brandweer p.vdmeulen@ridderkerk.nl 
Ankie van Ee     Stichting Leefbaar Rijsoord 
Corina Donker     Politie Feijenoord/Ridderster corina.donker@rijnmond.politie.nl 
Ad Vermeulen     Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
Wim.Belder     woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
 
Alle aan- en afwezigen  
Burgemeester J.H.M. Hermans – Vloedbeld (wijkportefeuillehouder) 
Mevrouw H. Brunings, afdeling SO 
Mevrouw M. van Duijn ,afdeling SPO 
Mevrouw F. van de Wind/ T. Langerak – afd. VV&H team Veiligheid 
De heer W. Popkes – afd. VV&H team Handhaving 
Mevrouw E. van Pagee, afd. SO 
De heer H. van den Berge – afd. SB  
De heer P. Vermeulen, SRS p.vermeulen@ridderkerksport.nl 
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk a. ouwens-slingerland@hccnet.nl 
De heer S. de Nooij, SWOR agendalid.sdenooij@swor.nl 
Prot. Chr. Basisschool De Klimop (klimopridderkerk@zonnet.nl agendalid. 
Archief (per interne post def.verslag) 
Inter/Intranet.def.verslag 
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1. Opening/mededelingen. 

 
Petra van Nes heet een ieder welkom. In het bijzonder Wim van Wingerden 
nieuwe vertegenwoordiger namens voetbalvereniging Rijsoord.  
 

 
 

2. Wijkveiligheidsplan  
 
Gemeentelijke Kadernota Veiligheid werd tot voor kort vertaald naar 
Veiligheidsjaarplannen. De laatste voor 2005.  
 
In Ridderkerk werd echter geen onderzoek gedaan naar veiligheid en 
veiligheidsbeleving.  
 
Daarom heeft gemeente Ridderkerk besloten deel te nemen aan de Regionale 
Veiligheidsindex voor Rotterdam-Rijnmond. 

§ Voordeel: vergelijkingsmateriaal. 
 
In oktober 2006 is de eerste Veiligheidsrapportage verschenen. 
 
College van B & W van Ridderkerk heeft besloten de uitkomsten van de 
Veiligheidsrapportage te vertalen naar concrete maatregelen. Omdat gemeente dit ook 
wijkgericht wil aanpakken, willen we dus komen tot wijkveiligheidsplannen. 
 
Wat staat er zoal in een Wijkveiligheidsplan?? 
Inhoud wijkveiligheidsplan: 

a. De veiligheidsrapportage noemt een aantal veiligheidsaspecten en –
gevoelens.  

b. Mogelijk zijn er in een wijk nog meerdere aandachtspunten. 
c. Vaststellen welke zaken prioriteit hebben. 
d. Prioriteiten vertalen naar concrete plannen c.q. gewenst resultaat. 
e. Partners (wie hebben we er bij nodig). 

 
Randvoorwaarden: 

a. Eventueel benodigde financiën moeten nog geregeld worden. 
b. College van B & W stelt wijkveiligheidsplan vast. 

 
Het plan is om vanuit alle wijkoverleggen werkgroepjes te gaan vormen om prioriteiten uit 
de wijk te gaan vaststellen. Zodra het conceptplan klaar is wordt het teruggekoppeld naar 
het wijkoverleg. 
Behalve Lex van den Bos heeft geen van de deelnemers belangstelling.  Zij vinden dat er 
tot op heden niet adequaat is opgetreden tegen vandalisme.  
Lex van den Bos hoopt door deelname dat er eindelijk eens wordt opgetreden tegen de 
overlast van de hangjeugd bij de surfhoek. Ton Langerak ( veiligheidscoördinator) neemt 
zo spoedig mogelijk contact met hem op om een datum en tijdstip af te spreken. 
 

Peter Freling doet een oproep in De Combinatie omdat misschien andere wijkbewoners 
misschien wel belangstelling hebben. 

 

 

3. Mantelzorg.  
 
Henny Mijnsbergen geeft een duidelijke voorlichting wat mantelzorg nu precies 
inhoudt(zie bijlage).Om het uitgedeelde exemplaar niet compleet is wordt een 
nieuw exemplaar met het verslag meegestuurd. 
 
Per 1 november worden er, op de laatste donderdag van de maand 
bijeenkomsten gehouden in het ontmoetingscentrum West voor mantelzorgers. 
Uitbreiding in meerdere wijken is nog niet ter sprake omdat deze bijeenkomsten 
door te weinig mensen worden bezocht.  
Sinds 2 oktober is er een steunpunt mantelzorg gekoppeld aan De Wijzerplaats. 
Bezoekadres van De Wijzerplaats is het gemeentehuis. De SWOR is 
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verantwoordelijk voor de uitvoering. 
Om meer mensen te bereiken worden bijeenkomsten bijgewoond van b.v. 
“Vrouwen van Nu”, vergaderingen van beroepskrachten, de kerk en de media. 
en scholen (voor met name jeugdige mantelzorgers) Ook alle huisartsen zijn 
aangeschreven. Het verschil met Stichting Opmaat is dat zij er zijn voor de 
patiënt en niet voor de mantelzorger. 
Als er onder de deelnemers mantelzorgers bekend zijn vraagt Henny 
Mijnsbergen deze door te verwijzen naar de SWOR.  
Omdat de patiënt gehecht is aan de mantelzorger moet er voorzichtig worden 
omgegaan met vervanging. 
 

4. Ingebrachte punten. 
 

• Monument boerderij West – einde wordt op de aandachtspunten lijst 
geplaatst. 

 
• Omdat het Monument Roterij Pruimendijk op de lijst rijksmonumenten staat 

mag het gebouw niet worden gesloopt. Met de huidige eigenaar heeft Petra 
van Nes overlegd om er in de toekomst iets mee te gaan doen. Zij vraagt de 
leden om na te denken welke bestemming dit gebouw in de toekomst kan 
krijgen. De volkstuinvereniging ondersteunt de actie van de heer 
Kok(pluizen populieren). Het wijkoverleg heeft besloten dat iedere 
vereniging/ stichting voor zich mee kan doen aan de actie van de heer de 
Kok. 

 
• De vergadering wordt even onderbroken door de komst van Ankie van Ee. 

Zij vraagt aandacht voor de rioolproblemen in de Mauritshoek en de 
Vlasstraat. Vrijdag 8 juni is na een stortbui haar hele badkamer vol gelopen. 
Zij heeft hier contact over gehad met de gemeente (De heer Sikking). 
Omdat ook andere bewoners deze klacht hebben, legt zij dit probleem ook 
neer in het wijkoverleg. Zodra duidelijk is wat de oorzaak is , komt er 
terugkoppeling in het verslag en worden ook de bewoners geïnformeerd. 

 
• Milieustraat . Donderdag 14 juni is er duidelijkheid of de gemeente 

Ridderkerk meedoet met het samenwerkingsverband. Eind september gaat 
de milieustraat open voor publiek en krijgt iedere bewoner een pasje. 

 
• Het Waalbos. De deelnemers gaan naar de bijeenkomst van de 

landinrichtingsdienst op 13 juni a.s. om individueel een bezwaar te gaan 
indienen op het bestemmingsplan. Het wijkoverleg steunt unaniem het 
voorstel van Lex van den Bos de ligweide bij de surfplas te verplaatsen. 

 
• Tracé-tramplus. Eind juni komt er een publicatie in De Combinatie. 

 
• Rabobank. Ankie van Ee ( Leefbaar Rijsoord) gaat een gesprek aan met de 

heer Jansen directeur van de  Rabo-bank over het weghalen van de 
pinautomaat. Het wijkoverleg schrijft een brief  met verwijzing naar de 
ledenvergadering van 2006, waarin toegezegd werd dat de pinautomaat 
nog 5 jaar zou blijven.  

 
• Het wijkoverleg maakt een adviesstuk naar het college met het verzoek om  

De Bron te kopen. Hierdoor zou een langgekoesterde wens van een eigen 
wijkgebouw in vervulling kunnen gaan  

 
Reactie van Petra van Nes 
Ik sprak vanmiddag. Olaf van Erne werkzaam bij de gemeente op gebied van sport, 
welzijn enz. Een collega van Miranda van Duijn. Hij houdt zich ook bezig met 
eventuele aankoop van de Bron door de gemeente. Er zijn volgende week 
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onderhandelingen o.a. of er nog budget is voor zulke aankopen. Hij adviseerde mij 
een brief met advies van het wijkoverleg om tot aankoop van de Bron over te gaan 
(als gepland) zo snel mogelijk naar hem te mailen, dan kan hij dat nog meenemen 
in de onderhandelingen/overleg. De brief ook per post naar het college te sturen 
moeten we ook doen, maar dat zou voor de onderhandelingen mogelijk te laat 
kunnen zijn.Dus Peter zou je dit zo snel mogelijk kunnen doen? 
Zijn e-mail adres is o.v.erne@ridderkerk.nl. 
 
Vanavond hebben we bestuursvergadering van PCPO (bestuur protestants 
Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk) en dan neem ik het ook 
mee, want het is buiten een wijkgebouw voor Rijsoord, ook een prima plek voor 
kinderopvang.  
 

5. Evaluatie collegebezoek. 15 mei j.l. 
 
Petra van Nes vond het jammer dat er zo weinig deelnemers van ons wijkoverleg 
aanwezig waren tijdens het collegebezoek en de maaltijd.  
De lijst met afdoeningen wordt bij het verslag gevoegd. 
 

 

6. Stand van zaken wijkbudget. 
 
Een aantal ingeleverde ideeën worden gehonoreerd. 

• Verplaatsing AED naar de buitenzijde garage van familie De Vries, 
Vlasstraat 9.  

• Bijdrage aan voetbalvereniging Rijsoord, voor het plaatsen van een 
personenenlift bij de kantine. 

• Bijdrage aan Stichting Rijsoord Bereikbaar (buurtbus) voor 
PR.activiteiten 

• Oranjevereniging t.b.v. organisatie “Kraaienpop”.  
• EHBO, receptie en kinderfeest. 
• Sursum Corda, muziekactiviteiten. 

Deze activiteiten komen op ongeveer € 15.000,00 zonder verrekening van de 
BTW. 
Inbreng bewoners:  

• Aanleggen van een fontein in De Waal. (mogelijkheid wordt bekeken om 
de fontein van Het Vlietplein te verplaatsen naar Rijsoord). 

• Gemetseld bankje met wapen van Rijsoord bij De Burghoeve. 
• Opfleuren de wijk. 
• Aanmeerringen bij de surfvijver. 
• Plaatsen van drie bankjes (Mauritsweg/Groenland/Surfhoek). 
• Activiteitenkalende 2008. 

 
Omdat bewoners van Ridderkerk West klagen over de bereikbaarheid naar het 
centrum. wordt nagegaan of het mogelijk is de route van de buurtbus te wijzigen.  
 

 
 

7. Vaststellen verslag van 12 maart 2007. 
 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

• N.a.v. actielijst. 
• Gras inzaaien op het speelterrein bij de Mauritshoek- de opdracht is bij 

de aannemer. 
• Bomen geluidswal A 15/16- de gemeente heeft te kleine paaltjes 

geplaatst bij der bomen, deze worden nog vervangen. 
• Hans toont na de vergadering de tekening van Noldijk – Voorweg. 
• Rekken met klimplanten plaatsen bij geluidswal  A 16. Er gaat een brief 

uit naar Rijkswaterstaat. 
• Herbestraten Vlasstraat/ Rijsoordsestraat/Rijksstraatweg uitvoering voor 

 
 
 
 
 
 
 
Louis Bakker 
 
 
Louis Bakker 
 
Hans Muntz 
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de bouwvakantie.  
• Graskant tussen fietspad en de rijweg Rijksstraatweg t.h.v. Struweel 5 is 

richting Rijsoord nog niet hersteld. 
• Wensen Vlasstraat worden nog besproken. 
• De knelpuntenlijst gehandicapten wordt aangevuld met het foutief 

parkeren aan het Zwaantje. 
• Afgevoerde actiepunten. 
• Overloop in de sloot achter het voetbalveld is niet weg te halen. 
• Parkeerplaats Mauritsweg 76-78 is uitgevoerd. 
• Vuil uit gestorte bagger halen. (gemeld bij het Waterschap) 

 
Klachten voor het Waterschap melden bij: 0900-2005005 
 

• Watergangen – baggeren en maaien Jacques van Rijswijk. 
• Wegen – bomen – bermen – en maaien. Martin Efdee 
• Veiligheid wegen (obstakels) Jeroen Rijsdijk of Mark van Galen  

 

 
 
Louis Bakker 
 
Hans Muntz 

8. Rondvraag. 
 
• Lex van den Bos. Verblijfsborden bij de surfbocht terugplaatsen. 

Piet Dekker. Bewoners klagen dat zij overlast ondervinden van het 
geluid van Sursum Corsa. Regelmatig komt het voor dat zij moeten 
stoppen met repeteren, terwijl ze maar een uurtje repeteren. Wie is er op 
de hoogte van deze klachten en hoe wordt hiermee om gegaan? 
Reactie Joé Bos: 
Ik heb dit doorgespeeld aan de SRS (beheerder sportaccommodaties), 
maar tot op heden nog geen reactie ontvangen. Patrick Vermeulen van 
SRS ontvangt ook altijd een afschrift van deze verslagen dus ik hoop dat 
hij n.a.v. het verslag nog een reactie geeft. 

 
• Peter Freling. Wil dat in het vervolg de stukjes die door hem worden 

geschreven n.a.v. van de vergadering worden gepubliceerd zoals hij het 
heeft verwoord. 

Schoolmeestershuis Piramide 
Nu De Piramide is verhuisd naar de Alewijnszstraat dient de locatie aan de 
Rijksstraatweg te worden herontwikkeld. Uitgangspunt is de ontwikkeling van de 
voormalige schoollocatie voor de bouw van enkele (vrijstaande) woningen en  
restauratie van de schoolmeesterswoning. De nieuwbouw moet op een goede 
manier worden ingepast in de omgeving. Voor de ontwikkeling van de locatie is 
de gemeente momenteel in overleg met Roos Vastgoed.  
Het wijkoverleg vindt het onjuist dat de gemeente andere kopers geen kans gunt, 
en hen dan ook nog  een maand op antwoord laat wachten, om het huis + 
perceel  te kopen en er zo meer geld voor te kunnen krijgen. Het gaat hier 
uiteindelijk wel om gemeenschapsgeld. 
 
Door drukke werkzaamheden kan Peter Freling helaas niet meer deelnemen aan 
het wijkbudgetteam. Hij wil echter wel mee blijven denken. 
 
Hans Muntz.  

• Halte op de Rijksstraatweg t.h.v. woning Waaldijk 1, (wordt verplaatst.  
• Bij de wegversmalling op de Pruimendijk worden nieuwe zuurstokken 

geplaatst. 
 
Reactie op afwezigheid van de heer Tijssen van buurtbemiddeling. 
Geachte leden van het wijkoverleg, 
 
Ik ben vergeten een goede afspraak te maken met betrekking tot de vergadering 
van 11 juni. Hierdoor was Paul Tijssen van buurtbemiddeling niet aanwezig. Mijn 
excuses daarvoor. 

 
Hans Muntz 
 
Joé Bos 
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De laatste stand van zaken is dat we inmiddels een achttal vrijwilligers hebben voor 
het project en dat we in de afrondende fase zitten van de sollicitatieprocedure voor 
een projectleider. 
 
Na de zomervakantie gaat de nieuwe projectleider alle wijkoverleggen langs om het 
project verder bekend te maken en om inhoudelijk informatie te geven. 
Dan start ook een campagne om het project bij de burgers in Ridderkerk verder 
bekend te maken.  
Hieronder volgt nog een bericht in de zoektocht naar nog een aantal vrijwilligers 
ten behoeve van het project. 
 
Ik wil u alvast bedanken voor de positieve belangstelling voor het project. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marten Japenga 
(stichting Dynamiek) 
 

  
 
 
Volgende vergadering 10 september 2007, in school De Piramide,  
G. Alewijnszstraat 1 , aanvang 19.30 uur.  
 
 
 

 

 Actielijst  
Verslagnr. Omschrijving q Actie  Uit te voeren Uiterlijke 

oplossing 
feb. 2005  Speelterrein Mauritshoek, inzaaien gras Louis Bakker  Voorjaar 

2007 
April 2006 Herplant bomen Waalweg  Louis Bakker  Vergunning/ 

handhaving 
Mei 2006 Bij de bomen a/d geluidswal 

Sandelingeweg/Rijksweg A15/16, grote 
palen bij bomen plaatsen 

Louis Bakker   

2006 Wensen Vlasstraat Hans , Piet,Petra 
Leo 

 
 

 

Okt 2006 Speelplaatsje Zwaantje – oplossing ?  
Opleuken of parkeerplaats van maken 

Louis Bakker Komt een 
enquête 

2007 

Nov 2006 Status van het wateroverlast probleem  in 
Mauritsweg/ Mauritshoek/28/2 
vervolgoverleg 

Aart den Hartog 2007  

Jan 2007 Rapportage Noldijk - Voorweg Hans Muntz Maart 2007  
Jan 2007 Rekken met klimplanten plaatsen 

geluidswal A16 + graffiti verwijderen, ook 
rekken t.h.v.Vlasstraat 

Rwstr./gemeente 
Brief schrijven a/ 
Rwst. 

Maart 2007  

Jan 2007 Opstap bij de lift in Strevelszicht verlagen Woonvisie  2007  
Jan 2007 Meer duidelijkheid in brief naar bewoners 

Vlasstraat /Rijsoordsestraat/ Rijksstr.weg 
betr. herbestraten. T.h.v. Vlasgaarde 

Hans Muntz  2007  

Maart 2007 Graskant tussen fietspad en de rijweg a/d 
Rijksstraatweg t.h.v. Struweel nr. 5 
herstellen 

Waterschap sept  

Juni 2007 Tekst schoolzone verplaatsen Hans Muntz sept  
Juni 2007 Verblijfsborden terugplaatsen bij de 

surfbocht 
Hans Muntz Sept  

Juni 2007 Manier van afhandeling klachten m.b.t. 
repetities Sursum Corda op VV Rijsoord. 

SRS: Patrick 
Vermeulen 

sept  
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Aandachtspunten vanuit de wijk. 

• Sleeswijk Visserstraat – toegankelijkheid invaliden 
• UMTS masten  
• Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong. 
• Knelpunten invaliden/Gehandicapten Raad. 
• Parkeeroverlast Rijksstraatweg (parkeren op de rijbaan). Er is onderzoek naar de mogelijkheid van een 

parkeerverbod. Dit is geen wens van het wijkoverleg. Wel mogen parkeren op de Rijksstraatweg haalt de snelheid 
uit het verkeer. 

• Monumenten boerderij West-einde (v.d. Valk) 
Eerstvolgende vergadering 12 november, Locatie De Bron. 
 
 
De laatste vergadering is op 10 december, gezamenlijk met het wijkoverleg Oostendam in De Korenbloem. 
 
 
Vanaf 18.00 uur wordt er gezamenlijk gegeten. Aanvang overleg om 19.30 uur.. 
 
Indien u verhinderd bent , verzoek ik u dit mij te melden i.v.m. het regelen van de maaltijd. s.struik@ridderkerk.nl 
 

mailto:s.struik@ridderkerk.nl

