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1.

Opening/mededelingen.
Petra van Nes heet een ieder welkom.
René Wijs heeft te kennen gegeven niet meer deel te nemen aan het
wijkoverleg.
Nieuw in de vergadering is Louis Bakker. Per 1 januari wijkbeheerder van de
wijken Rijsoord, Oostendam, Centrum, West en Bolnes.
In de pauze ligt het plan “tijdelijke snelheidsmaatregelen Vlasstraat” ter inzage.
Ad Vermeulen, Mandy Solter en An Versteeg hebben zich afgemeld voor deze
vergadering.
Louis Bakker deelt mee dat de bloembakken voor Oostendam op 31 januari
worden afgeleverd. Lenie Kruithof stelt voor om het plaatsen van de
bloembakken uit te stellen tot de herinrichting van de Tarwestraat is voltooid.
Er ligt een voorstel van enkele bewoners van de Pruimendijk. Zij stellen voor het
stukje tussen de Tarwestraat en Damweg anders en veiliger in te richten. Hans
Muntz zal met betrokkenen e.e.a. bekijken. Daarom dus even wachten met de
bloembakken.
Petra van Nes, Lenie Kruithof en Eva Rijsdijk gaan op 5 februari naar de
bijeenkomst “waterplan”.

2.

Verslag van 20 november 2006.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Inhoudelijk. pag 3.
• De Vlasstraat. Bij school De Piramide komt een schoolzone. Tiny Bekkers
vraagt of de toezichthouders weer kunnen controleren bij de Kiss en
Rideplek, omdat het nu weer uit de hand loopt. In de bocht van de G.
Alewijnszstraat worden paaltjes geplaatst.
• Aart den Hartog neemt contact op met Piet Dekker op 31 januari a.s.
• Extra parkeerplaatsen komen er op de Mauritsweg (2), Mauritsstraat (1).
Alle bewoners zijn hierover geïnformeerd.
Het gewijzigde exemplaar huisregels is inmiddels per e-mail aan iedereen
verzonden.
Pag 4. De deelnemers zijn bezorgd dat op termijn ook de pinautomaat uit Rijsoord
verdwijnt. Peter Freling schrijft, namens het wijkoverleg een brief aan de Rabobank.
Afgevoerde actiepunten.
• Schade aan het talud Pruimendijk is hersteld.
• De gele streep bij de uitrit Ds. Allendorpstraat is geplaatst.
N.a.v. actielijst.
• Op 28 februari is er een vervolg overleg wateroverlast
Mauritsweg/Mauritshoek gepland. Leo Gielbert : Wat wordt aan de
wateroverlast aan de Rijksstraatweg gedaan?
•

•

Joé geeft aan dat er nog niets te melden is over de uitkomst van het
onderzoek naar het WVG-vervoer. Dit is ook nog niet met de wethouder
besproken. Zodra dit ‘extern’ kan, zal dit (als het goed is) worden besproken
met de Gehandicapten-raad.
Het is nog niet duidelijk of het Ambachtsepad zal worden gewijzigd in een
fietspad. Verkeerswethouder Peter de Koning heeft wel contact gehad met
zijn collega in H.I.Ambacht. Ook hij staat niet onwelwillend tegen het
wijzigen in een fietspad. Hans Muntz zal met zijn verkeerscollega nu gaan
bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn dit pad aan te passen zodat het
verkeerstechnisch mogelijk is om deze wijziging door te voeren.
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•

•

Aan het wijkoverleg wordt gevraagd om locaties aan te wijzen waar
gezwommen wordt. Dan zal de gemeente met Waterschap en Provincie
(want die moet er toestemming voor geven i.v.m. ‘beschermde rode lijst
soort’) in overleg treden en zorgen dat Krabbescheer op die locaties wordt
weggehaald.
Bewoners Mauritsweg en volktuinders ondervinden overlast van de
voetbalvereniging. Tiny Bekkers is gevraagd vanuit de voetbalvereniging
om hierin te bemiddelen.

Hans nuanceert zijn uitspraak betreffende het melden van scheuren in huizen, ontstaan
door trillingen.De kans op honoreren is gering.
Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren als de verkeerslichten bij de Hervormde kerk
buitendienst zijn. Een voorstel hiervoor is nog niet gemaakt.

3.

Jaarplan 2007.
Pag 4. 1.3.3a. Leo Gielbert: Waardoor worden de schijnhazelaars vervangen?
Pag 4. 1.3.4. Ds. Sl. Visserstraat.. 2e zin wijzigen in: uitvoering van de
herinrichting in 2007, maar dit is wel afhankelijk van het gehele
communicatietraject, de aanbesteding en personele capaciteit, gelijktijdig
aansluiting op riool i.v.m. wateroverlast in de brandgang. Hans geeft tijdspad aan
Peter Freling door.

Louis Bakker

Hans Muntz

Het wijkoverleg stemt in met de genoemde herinrichtingprojecten.
Blz 5. punt c. Het Waterschap gaat in 2007 verlichting plaatsen bij viaduct “Oude
Molen”.
Het plan van de Stichting Buurtbus is om een enquête te gaan houden over het
gebruik van de buurtbus.
Leefbaar Rijsoord vindt dat er bij de nieuwbouw “Vlasgaarde” te weinig
parkeerplaatsen komen. Leo Gielbert deelt mede dat hij dit al vóór de bouw
gemeld heeft aan B enW bij het indienen van zijn zienswijze. Aandachtspunt is
dat de Rijsoordsestraat gelijktijdig met de aanleg van parkeerplaatsen wordt
herbestraat.
4.

Werkconferentie “Bouwen aan Vertrouwen”.
Zie agendastuk 4. bijgesloten bij de vergaderstukken.

5,

Organisatie wijkoverleg.
Omdat Lenie Kruithof en Eva Rijsdijk het gevoel hebben achter de plannen aan
te lopen en niet serieus worden genomen,hebben zij een goed gesprek gehad
met de burgemeester . Besloten is dat het wijkoverleg Rijsoord – Oostendam
wordt gesplitst. De deelnemers van Rijsoord vinden het jammer, maar hebben er
begrip voor. Voorstel is dat er één maal per jaar gezamenlijk wordt vergaderd.
De afspraak is nu dat de laatste vergadering op 10 december een (gezellige)
bijeenkomst ) wordt waaraan het wijkoverleg Oostendam ook deelneemt.
Op welke manier het “wijkoverleg” Oostendam wordt ingevuld, wordt door de
gemeente verder besproken met Lenie en Eva.

6,

Aandachtspunten.

7.

Waalbos. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid of de brug er wel of niet komt..
Schoolmeesterhuis. sloop of restauratie? Petra van Nes heeft de
commissievergadering bijgewoond. Heleen Brunings (SO) krijgt een uitnodiging
om de volgende vergadering hier toelichting over te geven.
Rondvraag
Joop Horsten
• Volgens Joop zijn er te weinig parkeerplaatsen.Het plan is om van de
Mauritshoek een woonerf te maken en het aantal P’s uit te breiden.
Volgens Hans M. zijn er voldoende parkeerplaatsen in de Mauritshoek,
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Hans Muntz

maar willen de mensen de auto voor hun deur geparkeerd hebben. Joop
en Hans zullen een afspraak ter plaatse maken voor nader overleg.
• Behalve hondenpoep is er ook kattenpoep overlast. Paula van Esvelt
adviseert een brief aan Woonvisie te schrijven. Het betreft hier namelijk
een eigenaar van een huurwoning.
Maarten van der Staay
• Wat is de stand van zaken rapportage Noldijk – Voorweg.
Petra van Nes
• Verzoek om rekken met klimplanten te plaatsen aan de geluidswal (A
16) ter hoogte van Vlasstraat.
Peter Freling.
•
Ter hoogte van Sandelingeweg/langs fietspad degraffiti te verwijderen
en rekken plaatsenvoor klimplanten ter voorkoming van grafitti.
• Het 1e stuk Pruimendijk afsluiten voor vrachtverkeer, als uit
verkeerstellingen zou blijken uitkomen dat er teveel vrachtwagens van
deze weg gebruik maken. Alternatief kan zijn om de vrachtwagens via
de Vlasstraat te laten rijden.
• Een eigen verenigingsgebouw is nog steeds een grote wens van de
inwoners van Rijsoord.
Leo Gielbert.
• Voorstel om het verslag ook naar de raadsfracties te sturen.
Reactie Joé: De vastgestelde verslagen komen op internet (vanaf begin
maart 2007 operationeel). Op die manier kunnen raadsleden hier ook kennis
van nemen, want dit is dan openbare informatie. Dus hoeven naar mijn
mening de verslagen niet apart nog naar raadsfracties.
• Meer duidelijkheid aan bewoners over herstraten Vlasstraat,
Rijsoordsestraat en de Rijksstraatweg; ook het herstraten t.p.v.
bestaande woningen. De eerder gestuurde brief is te algemeen.
• Hoe wordt de bereikbaarheid van het Nissanterrein tijdens de
nieuwbouw. Zolang er geen plan is kan er geen pakket van eisen
worden gesteld.
Rijka Freling.
• Stap bij de lift in Strevelszicht is te hoog.
Eva Rijsdijk.
• Vraagt om alle bewoners de brochures van het Wijkontwikkelingsplan te
sturen. Joé neemt dit op met Heleen Brunings.
Reactie Joé: Hier is in principe door de gemeente niet op gerekend qua budget.
Begin maart 2007 staat het WOP op de internetpagina van de gemeente.
Daarnaast is het gratis te verkrijgen bij de receptie van de gemeente zo lang de
voorraad strekt.

Hans Muntz

Paula Esvelt

Joé Bos

Eva en Lenie worden bedankt voor hun prettige samenwerking en hun bijdrage in
de afgelopen jaren.
Volgende vergadering 12 maart a.s. in school De Piramide,
G. Alewijnszstraat 1 om 19.30 uur.

Actielijst
Verslagnr.

Omschrijving

q

Hans Muntz

feb. 2005
April 2006

t.h.v. Mauritsweg 76-78 parkeerplaats maken
van vroegere uitrit./ Piet Dekker inlichten
Speelterrein Mauritshoek, inzaaien gras
Op- en afritten aanbrengen bij m.n. scholen

April 2006

Herplant bomen Waalweg

Louis Bakker

April 2006

Straatjuwelen op de Pruimendijk (Oostendam)
weghalen / en bloembakken plaatsen? 6

Louis Bakker i.s.m. Hans
Muntz

feb. 2005

Actie

Uit te voeren
z.s.m.

Louis Bakker
Hans Muntz
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Uiterlijke
oplossing

Voorjaar 2007
Zodra
nieuwbouw
klaar is
Vergunning/
handhaving

Zodra de
Tarwestraat is

bloembakken a/d Pruimendijk en 2
heringericht
bloembakken a/d Damweg.
Mei 2006
Dikkere bomen plaatsen bij geluidswal
Waterschap
Sandelingeweg/Rijksweg A15/16, optie
langere palen bij bomen plaatsen
2006
Wensen Vlasstraat
Hans , Piet, leo,Petra
2007
Okt 2006
Overloop weghalen in de sloot achter
Louis Bakker
2007
voetbalveld, Mauritsweg/Vlasstraat
Okt 2006
Speelplaatsje Zwaantje – oplossing ?
Ruud Huisman
Komt een
2007
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
Jan 2007
Rekken met klimplanten plaatsen geluidswal
Rwstr./gemeente
Maart 2007
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. Vlassgaarde
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
•
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:, 23 april, 11 juni en 10 september, locatie “school “De Piramide”.
12 november en 10 december, locatie “De Bron”.
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