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1.

Opening/mededelingen.
Petra van Nes heet een ieder welkom.
De burgemeester is om gezondheidsredenen niet aanwezig. Petra stuurt haar
namens de deelnemers een bloemetje .
Tiny Bekkers geeft aan dat hij, om gezondheidsredenen een stapje terug doet en
derhalve niet meer deel zal nemen aan het wijkoverleg. Voor vervanging wordt
gezocht. Tiny wordt bedankt voor zijn jarenlange bijdrage en inzet. Namens het
wijkoverleg wordt een bloemetje gestuurd. Ook Johan Pors is bedankt voor zijn
deelname aan het wijkoverleg.
Als toehoorder is aanwezig de heer A. Kooijman, bewoner Mauritshoek.

2.

Eco-zone A 15 .
In 2004 is door BCC (ingenieursbureau)in opdracht van Bureau Drechtsteden de
EVZ (ecologische voorzieningen zone)verder uitgewerkt. Door de provincie was
immers een globale streep op papier gezet waar hij moest lopen en welke
gebieden hij moest verbinden In het rapport is uitgewerkt hoe deze verbinding
zou kunnen lopen en hoe deze eruit zou kunnen zien. Globaal gezien zou de
EVZ (ecologische voorzieningen zone heel groen ingericht worden, met
soortenrijk grasland, riet, ruigte, struweel, een beperkte hoeveelheid bos en
water en waar mogelijk ook wandelroutes.
Aangezien het waterschap hier een aanzienlijke waterbergingsopgave heeft is
de uitvoering nu in handen van Het Waterschap en zijn zij in 2006 op pad
gegaan om gronden te verwerven. Het bleek echter onmogelijk om alle in het
plan aangegeven gronden te verwerven. Daarom zal de aanpak nu omgedraaid
worden, eerst worden gronden verworven en dan zal de oprichting opnieuw
moeten worden bekeken. Ditmaal ook met meer oog op de waterbergingen. De
inrichting zal dus natter worden dan in het huidige plan staat aangegeven.
- De verbinding (5) Waal/Achterambachtseweg blijkt onmogelijk, de eigenaar is
niet bereid tot verkoop. Voor een verbinding naar Sandelingen Ambacht is dit
gedeelte echter niet nodig, aangezien dit gebied direct grenst aan de Waal en de
Waal ook als natuurgebied gezien kan worden.
- De verbinding (4) Pruimendijk -Waal/Achterambachtseweg blijkt ook niet
makkelijk haalbaar op de aangegeven locatie. Echter meer oostelijk heeft BBL
gronden, waarvan het wel haalbaar lijkt deze aan te kopen. DLG heeft
toegezegd om deze gronden aan het waterschap aan te bieden, indien zij niet
nodig zijn voor haar eigen taken. Het lijkt erop dat hierdoor zeker 2 percelen
beschikbaar komen. De betreffende percelen liggen al op een redelijk gunstige
plek om het Oosterpark te verbinden met de Waal. De verbinding onder de
snelweg door blijft dan lastig, maar hier kan bij toekomstige wegreconstructies
op de lange termijn waarschijnlijk wel wat aan gedaan worden.
- Het Oosterpark vormt al een mooi natuurelement.
- De verbinding (1) tussen het Oosterpark en de Crezeépolder ligt ook erg lastig.
Waterschap is wel bezig geweest met grondverwerving, maar het belangrijkste
perceel bleek niet beschikbaar. Wellicht dat ontwikkelingen in de Crezeépolder
nog mogelijkheden bieden. Het waterschap blijft de mogelijkheden in de gaten
houden. Mocht het laatste gedeelte van de verbinding nog niet tot stand kunnen
komen dan wordt het, ook door de provincie, wel wenselijk geacht in elk geval de
wel beschikbare delen aan te kopen en in te richten. Wellicht dat in de toekomst
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de verbinding dan weer completer kan worden gemaakt.
Kortom op ‘korte’ termijn, eind 2007 mag verwacht worden dat voor de
verbinding tussen Oosterpark en Waal (4) de plannen opnieuw uitgewerkt gaan
worden. Ad Vermeulen overlegt met zijn collega’s op welke manier het
wijkoverleg ingelicht gaat worden.

3.

Aandachtspunten uit de wijk.
Nieuwbouw Oostendam
Eind 2006 is begonnen met de voorbereidingen voor deze woningbouwlocatie.
Er is een projectgroep samengesteld, waarbij ook vertegenwoordigers van het
wijkoverleg Oostendam zijn/worden betrokken. Deze projectgroep richt zich op
het opstellen van uitgangspunten c.q. randvoorwaarden voor het
(stedenbouwkundig) plan.
Door de vertegenwoordigers van het wijkoverleg is aandacht gevraagd voor de
eigen identiteit van Oostendam. Zo’n 90 extra woningen heeft gelet op het
huidige aantal woningen een grote impact op de gemeenschap. Het is niet
wenselijk alleen dure woningen te bouwen. Dit past niet bij Oostendam, omdat
de bevolking van Oostendam van oudsher voor een groot deel uit arbeiders
bestaat. Bij de ontwikkeling van de plannen dient volgens de vertegenwoordigers
van het wijkoverleg dan ook rekening te worden gehouden met het landelijke
karakter van Oostendam, ondermeer gekenmerkt door laagbouw met een
landelijke bouwstijl.
Kansen worden gezien voor de ontwikkeling van een waterrijk plan en
recreatiemogelijkheden aan de Waal, door deze openbaar toegankelijk te
maken. Een deel van het terrein moet mogelijk aanzienlijk worden opgehoogd
om droge voeten te houden.
In Oostendam heerst veel onrust ten aanzien van de ontsluiting van het gebied.
De projectgroep onderzoekt in samenwerking met het Waterschap en
Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor een alternatieve ontsluiting voor
bouwverkeer. Ook wordt gekeken naar de noodzaak en/of mogelijkheden voor
een nieuwe ontsluiting voor de eindsituatie
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 het
behoud 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 erg jammer dat de gemeente andere kopers geen kans
gunt, en hen een maand op antwoord laat wachten, om het huis te kopen en er
zo meer geld voor te kunnen krijgen. Het gaat hier uiteindelijk wel om
gemeenschapsgeld.
Nissan-dealer
Eind 2005 hebben de heer en mevrouw De Jong verzocht om medewerking aan
hun plannen voor het realiseren van een woongroep voor 55-plussers op de
percelen Pruimendijk 19-21, in verband met de beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten als Nissan dealer. De voorgestane woongroep bestaat uit zo’n
20 zelfstandige koopwoningen met gezamenlijke ruimten en bijvoorbeeld
gezamenlijke inkoop van zorg.
In het wijkontwikkelingsplan is aangegeven dat het bedrijf overlast met zich
meebrengt, met name voor de woningen aan de Pruimendijk, door het zware
verkeer dat over de smalle dijk rijdt en doordat er geen parkeerplaatsen voor
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bezoekers op het terrein aanwezig zijn. Het verzoek past binnen het beleid van
de gemeente om na beëindiging of verplaatsing van overlast veroorzakende
bedrijven ter plaatse woningbouw mogelijk te maken.
Bij de ontwikkeling van het bouwplan moet ondermeer rekening worden
gehouden met de molenbeschermingszone, verkeer (incl. parkeren), geluid,
water (incl. de waterkerende functie van de Pruimendijk), archeologie, externe
veiligheid, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit. Wanneer tussen de eigenaar en de
gemeente instemming is bereikt over het bouwplan, wordt gestart met de
benodigde vrijstellingsprocedure.
Windmolens
Op grond van een algemene energie scan naar verschillende vormen van
(duurzame) energie, heeft de raad besloten de mogelijkheden voor windturbines
nader te onderzoeken. In opdracht van de gemeente heeft een extern bureau
onderzoek gedaan naar alle aspecten zoals milieu, ruimtelijke ordening,
veiligheid, technische mogelijkheden en dergelijke, die verband houden met de
voor- en nadelen van het realiseren van windturbines. Op basis van dit
onderzoek heeft de raad besloten om t.z.t nader onderzoek te doen naar de
mogelijkheid tot het plaatsen van maximaal vier turbines in de polder NieuwReijerwaard ten zuiden van de Ridderster. Op dat moment worden de betrokken
wijkoverleggen/inwoners geïnformeerd.
De raad heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot
het plaatsen van turbines in de polder Oud-Reijerwaard.
Waalbos
Recent is door de Dienst Landelijk Gebied een visie opgesteld voor alle
Waaloever projecten. De visie richt zich -in tegenstelling tot het eerder
uitgewerkte inrichtingsplan- op natte natuur die onder andere meer kansen biedt
voor de ecologie dan droge natuur, beter aansluit bij de huidige inrichting en
betere kansen biedt voor de waterbergingsopgave en het behoud van
archeologische waarden. Deze nieuwe visie heeft er mede toe geleid dat er
uiteindelijk minder parkeerplaatsen nodig zullen zijn dan eerder gedacht. De
Landinrichtingscommissie vindt de eventuele aanleg van een extra parkeerplaats
voor bezoekers van het Waalbos, in het gebied van de boomgaard, daarom niet
nodig. Hierdoor wordt voor hen ook de aanleg van een brug over de Waal
minder belangrijk. De Landinrichtingscommissie heeft daarom aangegeven de
plannen voor de brug over de Waal voorlopig te laten rusten. Deze plannen zijn
echter niet definitief van de baan omdat de gemeente en de stadsregio
voorstander zijn van een brug over de Waal. Momenteel zijn er echter geen
concrete plannen voor de aanleg van een brug. Het Wijkoverleg heeft te kennen
gegeven dat het unaniem tegen de aanleg van een brug over de Waal is. Het
Wijkoverleg stuurt hierover een brief naar de Gemeenteraad.
De vergaderingen van de Landinrichtingscommissie zijn openbaar.
Belangstellenden kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Vooraf kan
spreekrecht worden aangevraagd bij Annette Borgstein tel. 070-33 71 215 of bij
de secretaris van de Landinrichtingscommissie Hil Kuijpers tel. 070-33 71 392.
Crezéepolder
Op initiatief van Deltanatuur wordt gewerkt aan het realiseren van
zoetwatergetijdenatuur in de Crezéepolder. De bedoeling is om de
werkzaamheden voor natuurontwikkeling in 2010 uit te voeren. Het voorontwerp
bestemmingsplan zal naar verwachting voor deze zomer ter inzage worden
gelegd. In deze periode zal ook een informatie bijeenkomst worden
georganiseerd.
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Dijkverzwaring Oostmolendijk
Volgens onderzoek heeft het inrichtingsplan geen gevolgen voor de veiligheid
van de Oostmolendijk. Als extra zekerheid is in het inrichtingsplan desondanks
een steunberm aan de buitenzijde van de dijk opgenomen.
Uit nadere studies van het Waterschap naar de veiligheid van de dijk voor de
langere termijn, is gebleken dat dijkversterking nodig is. In verband met de
plannen voor natuurontwikkeling zijn de werkzaamheden voor de dijkversterking
eerder van start gegaan dan noodzakelijk. Deltanatuur en het Waterschap
werken intensief samen. Water wordt alleen het gebied ingelaten als de
veiligheid gegarandeerd kan worden.
Afvalbrengstation
In opdracht van de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en
Zwijndrecht wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk
afvalbrengstation in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, tussen de A15 en de
weg richting de brug over de Noord. De gemeente Ridderkerk staat positief
tegenover deelname aan een gezamenlijk afvalbrengstation.
Door de gemeente Ridderkerk zijn verschillende alternatieven en de voor- en
nadelen van een gezamenlijk afvalbrengstation onderzocht. Enkele aspecten
moeten nog verder worden bestudeerd. Pas nadat de uitkomsten bekend zijn,
wordt een definitief besluit genomen.
Het afvalbrengstation wordt naar verwachting medio 2007 geopend. Vóór die tijd
wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over Ridderkerkse deelname.
Indien de gemeenteraad besluit deel te nemen aan het gezamenlijk
afvalbrengstation, wordt in ieder geval aandacht besteed aan de gewenste
aanrijroute over de Rotterdamseweg. Bewoners zijn bezorgd dat de
Oostmolendijk en de Oudelande, de Pruimendijk en de Damweg zullen worden
gebruikt als alternatieve aanrijroutes. Eventuele verkeersmaatregelen worden
echter pas genomen als deze bij een evaluatie na zo’n 3 tot 6 maanden
noodzakelijk blijken te zijn.
4.

Verslag van 22 januari 2007.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Inhoudelijk.
pag 2.
• Rabo-bank. De koper ( De heer Alblas) van de woning gaat er mee akkoord
dat de pinautomaat en de AED blijft aan het pand. Petra van Nes nodigt de
heer Jansen , directeur Rabo-bank uit voor de eerstvolgende vergadering
om toelichting te geven.
• Krabbescheer. Zwemlocaties zijn vanaf Strevelszicht tot de brug en vanaf
de brug tot aan de Rijksweg. Deze zwemlocaties worden doorgegeven aan
Aart den Hartog. Zoals aangegeven zal dit met provincie en waterschap
besproken moeten worden.
• Pag. 3. punt 3. De schijnhazelaars. Louis Bakker neemt een
situatietekening mee naar de volgende vergadering
Rijsoordsestraat: Er heeft een avond plaatsgevonden waarbij bewoners uit de
Rijsoordsestraat en het nieuwe deel van de Vlasgaarde voor waren
uitgenodigd. Op deze avond is gesproken over de parkeersituatie in het oude
deel van de Rijsoordsestraat. Dit deel moet worden herstraat en omdat parkeren
op de stoep niet meer wordt toegestaan is dit gelijk een mogelijkheid om
aanpassingen te doen. Tijdens dit overleg is gesproken over éénrichting verkeer
en de aanleg van langsparkeren. Aan het einde van de avond lag er een voorstel
dat momenteel zal worden uitgewerkt. We zullen z.s.m. de bewoners een
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Petra van Nes-de
Man
Aart den Hartog

Louis Bakker

Hans Muntz

aangepast voorstel doen toekomen.
Mauritshoek. Naar aanleiding van de parkeeroverlast is er een verkeersbesluit
genomen. Het voorstel is om van de Mauritshoek een woonerf te maken. Joop
Horsten vreest dat er dan te weinig parkeerplaatsen komen. Hans Muntz , Joop
Horsten en Aart Kooijman (bewoner Mauritshoek) maken een nieuwe afspraak om
een beslissing te nemen waar alle partijen tevreden mee zijn.

Hans Muntz

Woningtoezegging: zoals verwoord in verslag van augustus 2005.
Nieuwe woonruimteverdeling per 01-01-2005. Aanbodmodel met inschrijfduur als
volgordecriterium.
Per 1 januari 2005 is het woningtoewijzingsbeleid veranderd. Woonduur
verdwijnt. Voor woningzoekenden die voor 1 januari 2005 als doorstromer staan
ingeschreven is een overgangsregeling van twee jaar getroffen.
Vanaf 1 januari 2005 wordt er elk kwartaal 25% van de woonduur
afgetrokken. Vanaf 01-07-2006 telt woonduur niet meer. Belangrijke
doelstellingen met het nieuwe model is: meer keuzevrijheid voor
woningzoekenden door minder regels, gelijke kansen voor starters en
doorstromers.
Als een woningzoekende zich na 1 januari 2005 heeft ingeschreven dan
wordt op basis van inschrijfduur bepaald wie de woning krijgt
aangeboden.
N.a.v. actielijst.
Mauritsweg 76-78. Aanleg parkeerplaats is aanbesteed.
Tekst bij de schoolzone vanaf de Vlasstraat verplaatsen.
Wensen Vlasstraat – vervolg afspraak komt.
Geluidswal A 16 – Hans Muntz heeft contact gehad met de kantonnier.
Hondenpoep – wordt eind maart geëvalueerd.
Afgevoerde actiepunten.
Op-afritten met name bij scholen. Gesprek geweest met de gehandicaptenraad, alle
knelpunten worden meegenomen.
Het Waterschap doet niets aan het vuil/rommel in de gestorte bagger bij de
wetering. Als de bagger wordt gestort op grond van de gemeente, moet de
gemeente zorgen dat deze bagger (na indroging) wordt verwerkt in de oever en
opnieuw wordt ingezaaid. Overigens wordt dan wel het vuil eruit gehaald.
5.

Hans Muntz

Louis Bakker

Jaarplan 2008.
Doel agendapunt
We zitten nu in het voorjaar. Dat betekent dat het wijkoverleg op dit moment de
mogelijkheid heeft om nieuwe wensen voor het jaar 2008 in te dienen.
Als leden van het wijkoverleg ideeën hebben kunnen ze deze voor 1 april mailen
aan Petra. Zij maakt er een complete lijst van en mailt dit naar de andere leden
om uiteindelijk te komen tot een definitieve lijst die voor 16 april bij de gemeente
zal liggen.

6.

Hoe handelt de politie bij inbraak/diefstal (n.a.v. praktijkgeval)
Corina is met kennisgeving afwezig. Petra van Nes neemt contact met haar op.

7.

Ingebrachte punten wijkoverleg.
Petra van Nes heeft de vergadering van het waterplan bijgewoond. (verslag
wordt meegestuurd).
Op 20 maart geeft het wijkbudgetteam een presentatie voor alle in Rijsoord
gevestigde verenigingen e.d. De volgende personen zitten in het
wijkbudgetteam. Maarten van der Staay, Piet Dekker, Peter Freling en Petra van
Nes. De burgemeester doet het voorwoord.
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8.

Rondvraag.
Hans Muntz.De stadsregio vraagt of er fietsklemmen moeten komen bij de
bushaltes. De gehandicaptenraad vraagt om de bushaltes ook aan te passen.
Hans Muntz vraagt om de locaties aan hem te mailen.
Joé Bos: Het wijkoverleg wordt, tijdens het wijkbezoek op 15 mei geïnformeerd
over de nieuwe manier van schouwen.
Volgende vergadering 23 april 2007, in school De Piramide,
G. Alewijnszstraat 1 , aanvang 19.30 uur.
Collegebezoek vindt plaats op 15 mei 2007.
Actielijst

Verslagnr.

Omschrijving

q

feb. 2005

Hans Muntz

feb. 2005

t.h.v. Mauritsweg 76-78 parkeerplaats
maken van vroegere uitrit./ Piet Dekker
inlichten
Speelterrein Mauritshoek, inzaaien gras

April 2006

Herplant bomen Waalweg

Louis Bakker

Mei 2006

(Dikkere) bomen plaatsen bij geluidswal
Sandelingeweg/Rijksweg A15/16, optie
langere palen bij bomen plaatsen
Wensen Vlasstraat

Waterschap/Louis
heeft Sjaak van
Rijswijk benaderd
Hans , Piet, leo,Petra

2006

Actie

Uit te voeren

Uiterlijke
oplossing

z.s.m.

Louis Bakker

Overloop weghalen in de sloot achter
Louis Bakker
2007
voetbalveld, Mauritsweg/Vlasstraat
Okt 2006
Speelplaatsje Zwaantje – oplossing ?
Ruud Huisman
Komt een
Opleuken of parkeerplaats van maken
bewoners raadplegen
enquête
Nov 2006
Status van het wateroverlast probleem in Aart den Hartog
Maart 2007
Mauritsweg/ Mauritshoek/28/2
vervolgoverleg
Jan 2007
Rapportage Noldijk - Voorweg
Hans Muntz
Maart 2007
Rwstr./gemeente
Maart 2007
Jan 2007
Rekken met klimplanten plaatsen
geluidswal A16 + graffiti verwijderen, ook
rekken t.h.v.Vlasstraat
Jan 2007
Stap bij de lift in Strevelszicht verlagen
Woonvisie
Maart 2007
Jan 2007
Meer duidelijkheid in brief naar bewoners
Hans Muntz
Maart 2007
Vlasstraat /Rijsoordsestraat/ Rijksstr.weg
betr. herbestraten. T.h.v. Vlasaarde
Maart 2007
Graskant tussen fietspad en de rijweg a/d Waterschap
April 2007
Rijksstraatweg t.h.v. Struweel nr. 5
herstellen
Maart 2007
Vuil uit gestorte bagger halen bij de
Louis Bakker
April 2007
Wetering
Aandachtspunten vanuit de wijk.
• Op de Rijksstraatweg t.o. de hervormde kerk fietspad wegdek repareren.
• Sleeswijk Visserstraat – toegankelijkheid invaliden
• UMTS masten
• Wensen vanuit het wijkoverleg melden aan de politie
• Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong.
• Voortgang fietssuggestiestrook Rijksstraatweg (Noldijk – Voorweg) Wordt uitgevoerd in 2007

Voorjaar
2007
Vergunning/
handhaving

Okt 2006
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2007

•
•

Knelpunten invaliden/Gehandicapten Raad.
Parkeeroverlast Rijksstraatweg (parkeren op de rijbaan). Er is onderzoek naar de mogelijkheid van een
parkeerverbod.
• Evaluatie hondenpoepbeleid
Volgende vergaderingen in 2007:, 11 juni en 10 september, locatie “school “De Piramide”.
12 november en 10 december,(laatste vergadering is gezamenlijk met het wijkoverleg Oostendam). locatie “De
Bron”.
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