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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:15 september  2008, 19.30 – 22.45 uur   
Plaats: School “Piramide”, Gerard Alewijnszstr. . 
 
 
 
 
Aanwezig: 
Petra van Nes - de Man   Voorzitter klaaspetra@hotmail.com 
Stenny Struik    Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl 
Hans Muntz    Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl 
Piet Dekker    Woningbouwver. “Rijsoord”/REO 
Maarten van der Staay    Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.nl 
Marion v. Wijngaarden   Vert. De Piramide roma.holding@worldonline.nl 
Peter Freling    Bewonersvereniging Jonge Jan pfreling1@hetnet.nl 
Paula Esvelt    Woonvisie, consulent  p.esvelt@woonvisie-ridderkerk.nl 
Lex van den Bos   Bewoner ’t Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl 
Leo Gielbert    Stichting Oude Kern Rijsoord  
Debby Kramer    O.B.S. De Piramide dkramer@obsdepiramide.nl 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl 
Joé Bos    Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl 
Corina Donker+collega   Politie Feijenoord/Ridderster corina.donker@rijnmond.politie.nl 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Wim.Belder    Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
Wil Leensvaart    Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Joop Horsten    Leefbaar Rijsoord joophorsten@planet.nl 
Mark Lunter    Vert. school De Klimop 
Afwezig: 
Ad Vermeulen    Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
René Belder    Stichting Dynamiek rbelder@dynamiek.org 
Jon Hermans    Burgemeester/Wijkportefeuillehouder Rijsoord 
An Versteeg    Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Afschrift aan: 
 
Burgemeester J.H.M. Hermans – Vloedbeld (wijkportefeuillehouder) 
Mevrouw H. van Ginkel, afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
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. Stedelijke Ontwikkeling 
De heer H. van den Berge – afd. Stedelijk Beheer 
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, agendalid SWOR sdenooij@swor.nl 
Prot. Chr. Basisschool De Klimop agendalid (klimopridderkerk@zonnet.nl  
Archief (per interne post def.verslag) 
Inter/Intranet.def.verslag 
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1. Opening en mededelingen. Actie door: 
 Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 
Als toehoorder is aanwezig Wout de Ridder van het wijkoverleg Centrum. 
 
Als nieuwe deelnemer is aanwezig Mark Lunter, vertegenwoordiger van school De Klimop, bewoner 
Rijksstraatweg..  
 
Ter vergadering uitgedeeld:   

 Aangepaste agenda 
 Ingebrachte stukken + reactie.  
 Verwerkte actielijst 
 Stand van zaken wijkbudget 

 
Een ieder krijgt de gelegenheid de stukken door te nemen. 
 

 

2a.  Woonvisie 
In de Mauritshoek zijn op de parkeerplaatsen containers geplaatst. Paula Esvelt neemt contact op 
met Joop Horsten.  
 
In week 38 wordt gestart met de slootconstructie achter de woningen Mauritsweg. Ankie van Ee 
heeft contact hierover met de gemeente. 

 

 
2b. Politie/Rijsoorddag 

Regelmatig is door de politie verzocht om niet goed geparkeerde auto’s weg te halen. Doordat er door 
een aantal mensen geen gevolg aan is gegegeven zijn een aantal personen bekeurd. Het 
parkeerprobleem is ook ontstaan doordat er ook voetbalwedstrijden georganiseerd waren die dag. 
Volgende keer moet er een betere afstemming zijn met de voetbal en de organisatie van de 
Rijsoorddag. 
Hans Muntz raadt aan de gemeente te verzoeken om de bij geplande wedstrijden de KNVB te 
benaderen om de wedstrijd te verzetten naar een ander tijdstip.  
 
Naar aanleiding van meldingen van bewoners heeft Corine Donker vier werkopdrachten 
uitgeschreven.  
 
Resultaat: 

1. Jeugdoverlast Klimop (hier is niets geconstateerd)  
2. Overlast fietsende jeugd op de Rijksstraatweg. Bij de controle, waarbij ook Henk Zwiers  

aanwezig was zijn er een aantal bekeuringen uitgeschreven.  
3. In de surfbocht minder klachten. Volgens Lex van den Bos heeft dit ook te maken met de 

weersgesteldheid van de afgelopen tijd.. Wel zijn er een aantal personen verbaliseerd, die 
zich na 22.00 uur ophielden bij de surfbocht. Corine Donker overhandigt de lijst met 
werkopdrachten aan Lex van den Bos. 

4. Bardot blijft als actie staan.  
 

 

3.  Ingebrachte punten 
Zie agendstuk.3 
 
1) Parkeerstrook a/d Pruimendijk wordt z.s.m. aangelegd.  
2) Plannen rotonde Rijksstraatweg/Noldijk. Bewoners vinden dat de wijze waarop er is 
gecommuniceerd geen schoonheidsprijs verdiend. 
4)Kleur brug 
Bewoners zijn het niet eens met de kleur blauw.  
9)Parkeerknelpunten Mauritshoek. Boomspiegelbanden worden z.s.m. verwijderd. 
13)Afsluiting Hoogzandweg 
De afspraken die gemaakt worden met het Waterschap worden teruggekoppeld naar het wijkoverleg.  
14)Plannen container overslag Ridderkerkse Haven. (zie verslag) 

 

4. 
 

Stand van zaken wijkbudget 
Zie agendastuk 
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5. Verslag 16 juni 2008 

Wordt ongewijzigd vastgesteld 
n.a.v. bijgewerkte actielijst. 

 Onderhoud bij fietspad Geerlaan /Viaduct. Betreffende locatie zit inderdaad voor een gedeelte 
in het bestek, voetpad (30/30 tegels) aan de kant van Rijsoord wordt als Standaard 
beeldkwaliteit onderhouden, en is 3 weken geleden nog geborsteld en geveegd. 
Het asfalt wordt alleen tijdens het vegen en borstelen van de goten meegenomen, 
noodreparaties worden door Stadsploeg met koud asfalt uitgevoerd, dit zou eigenlijk bij 
wegbeheerder (Waterschap) moeten liggen. 
Deze ondernemen hierin echter geen actie vandaar dat dit door stadsploeg wordt gedaan.  

 De borden Vlasstraat worden rechtgezet. Het hondenbord wordt beter in beeld gezet. 
 De sloot en het talud bij de Jong t.o.v. het Zwaantje is van het Waterschap. 
 Fietspad Geerlaan. Samen met Joop Horsten de situatie bekeken. Brommers komen nu vanaf 

de Rijksstraatweg en worden ter hoogte van de Mauritsstraat gedwongen het fietspad op te 
gaan. Omdat op dit punt geen trottoir is ontstaat er voor wandelaars soms een gevaarlijke 
situatie. De gemeente zal samen met de politie kijken naar een oplossing. Actie Hans Muntz  

 Rijsoordsestraat. Er komen uit deze buurt tot op heden geen klachten. Gezien dit feit en er 
nog steeds één bezwaarmaker is lijkt het verstandig om het besluit op te schorten en te kijken 
of een maatregel achterwege kan blijven. Voorstel is om het actiepunt op de lijst te laten staan 
tot medio 2009 en dan te kiezen van weghalen of alsnog, na een AWB zaak, uit te voeren. 

 
  
Voor klachten hierover dient men rechtstreeks contact op te nemen met het 
Waterschapsloket.0900-2005005 (€ 0.10/min) of e-mail 2005005@wshd.nl. 
 
Afgevoerde actiepunten. 

 Trottoir bij De Piramide aangepast. 
 Terugmelding werkopdrachten van politie. 
 Vuilnisbakken verplaatsen 
 Aanpassen verblijfsborden surfbocht. 

 

 

6. Rondvraag 
Maarten van der Staay.  
Waterlozing van dierenpension /asiel Rijksstraatweg 52 . (zie brief 7-8-2008)Maarten neemt 
contact op met Herman Sikking/Aart den Hartog., omdat volgens hem het riool aan de 
Sandelingeweg dit niet aan kan. 
Lex van den Bos.  Krabbescheer. Maarten en Petra brengen dit ter spraken tijdens de receptie van 
de opening van Het Waterschaphuis. 
Hans Muntz . Connexion heeft plannen om de Handelsweg in hun route op te nemen. Maarten 
neemt contact op met Ad Los. 
 
Wijzigingen openbaar vervoer 2009. 
 
Met ingang van 14 december 2008 neemt Qbuzz de OV concessie Stad Overige over van 
Connexxion. Dit betekent dat de bussen van Connexxion uit het straatbeeld van Ridderkerk gaan 
verdwijnen. Qbuzz heeft aangegeven dat de dienstregeling, zoals hij momenteel wordt uitgevoerd 
door Connexxion, in grote lijnen zal voortzetten. Toch zullen er enkele aanpassingen zijn. 
De huidige spitslijn 246, Ridderkerk Drievliet - Burgemeester de Zeeuwstraat – Verbindingsweg – A 
15 – Rotterdam Zuidplein, zal worden vernummerd naar lijn 146 en zal 6 dagen per week gaan 
rijden tussen 07.00 en 19.00 uur.  
De frequentie van de lijn 143/145, Ridderkerk ’t Zand – Ridderkerk Drievliet – Ridderkerk 
Koningsplein – Rotterdam Lombardijen – Rotterdam Zuidplein, zal tijdens werkdagen tussen 07.00 
en 19.00 uur worden terug gebracht van 4 naar 2 keer per uur. 
De huidige spitslijn 187, Rotterdam Zuidplein – Rotterdam Spinozaweg – Barendrecht Veiling, zal 
worden doorgetrokken naar de Handelsweg. 
Lijn 144 zal na 14 december worden beperkt tot het traject Rotterdam Zuidplein – Ridderkerk. Het 
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deel tussen Ridderkerk en Dordrecht wordt over genomen door de lijnen 140 en 240. Een punt van 
aandacht zal zijn de overstap die gemaakt moet worden bij sporthal Drievliet in de avonduren en op 
zondag als de lijnen 140 en 240 niet rijden. Arriva zal dan met lijn 92 een dienst onderhouden 
tussen Ridderkerk en Dordrecht.  
Arriva heeft met ingang van 27 april zijn dienstregeling aangepast. Voor Rijsoord geeft dit een 
verbetering als lijn 92 tussen Rotterdam Zuidplein en Dordrecht (via de Rijksstraatweg) ook op 
zaterdag is gaan rijden. Met ingang van 4 januari 2009 zal de dienstverlening nog verder worden 
verbeterd door later te gaan rijden. 
Lijn 92 zal ook op zaterdag tot laat in de aanvond gaan rijden. Dit in tegenstelling tot nu.  
  
 
Op het grasveld naast het kunstgrasveld van voetbalver. Rijsoord worden 2 borden 
geplaatst “verboden voor honden”. zodra deze borden er staan , wordt aan de 
toezichthouders gevraagd om hier extra toezicht te houden.  
 
Fietspad/voetpad aan de Geerlaan t.h.v. viaduct aanpassen. Hans gaat ter plaatse de situatie bekijken.  
 

7. Onderwerpen ter informatie/discussie voor de leden van het wijkoverleg  
1/2. Polder Nieuw Reijerwaard & Structuurvisie 
Het wijkoverleg en de Vereniging hebben de stukken omtrent het raadsvoorstel ontvangen. Marion 
geeft aan dat de Vereniging wil bekijken welke mogelijkheden er zijn om heel Ridderkerk te 
mobiliseren in deze korte periode. Marion vraagt tips over het benaderen van de rest van Ridderkerk. 
Genoemd worden kranten, radio, televisie en een poll op de internetsite. Wellicht is het in de lucht 
gaan van de internetsite weer een mogelijkheid om de publiciteit te zoeken. 
Dinsdag 16 september zal het bestuur van de Vereniging een definitief standpunt innemen t.a.v. de 
ontwikkelingen in Polder Nieuw Reijerwaard. 
 
Welke rol de Structuurvisie in het geheel speelt, moet nog goed worden onderzocht. De Structuurvisie 
is (na vaststelling door de gemeenteraad) een belangrijk document waar o.a. bestemmingsplannen uit 
voort vloeien. Het uitoefenen van invloed op de inhoud van de Structuurvisie is waarschijnlijk ook van 
groot belang. 
Petra geeft aan ook graag namens het wijkoverleg bij de commissie te willen inspreken. De leden van 
het wijkoverleg wordt dan ook gevraagd om hun standpunt uit te spreken. Er zijn twee mogelijkheden: 
"In eerste instantie: nee " of " eruit halen wat er uit te halen valt". Bij het innemen van het eerste 
standpunt wordt wel aangetekend dat op een later moment altijd nog gekeken kan worden of er 
samengewerkt gaat worden met partijen. 
Alle aanwezige leden min één stemmen voor "Nee". 
Petra zal dit standpunt verkondigen tijdens de commissie. 
3. Brief Peter 
N.a.v. de brief van Joé aan het wijkoverleg over effectief vergaderen heeft Peter Freling schriftelijk 
gereageerd. 
De strekking van zijn brief is dat effectief vergaderen niet wordt gestimuleerd. Dit komt volgens hem 
door het gebrek aan informatie en de afwezigheid van direct betrokken ambtenaren van gemeente en 
waterschap. Brieven en vragen blijven onbeantwoord. Hierdoor blijven zaken onnodig lang op de 
actielijst en duren discussies ook langer dan noodzakelijk. Hij vindt dat hier hoognodig verbetering in 
moet komen, omdat anders overleg geen zin heeft. 
Alle leden van het wijkoverleg geven aan het eens te zijn met de strekking van deze brief. 
Joé geeft aan de frustraties van het wijkoverleg te begrijpen en geeft aan dat zij (gebaseerd op 
resultaten) onvoldoende is geslaagd om hier verandering in aan te brengen. 
Zij raadt het wijkoverleg aan een gesprek aan te gaan met de wijkbestuurder om dit te bespreken. 
Het wijkoverleg vindt dit een goed idee en vaardigt Joop Horsten, Peter Freling, Maarten van der 
Staay en Petra van Nes af om het gesprek met de wijkbestuurder aan te gaan. 
Joé zal de secretaresse van de burgemeester vragen om hiervoor een afspraak te maken. 

 

 
Vragen/ meldingen Het Waterschap: 0900 – 2005005 of e-mail 2005005@wshd.nl. 
 
 
Volgende vergadering 3 november school De Piramide 
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 Actielijst 3 november 2008  
Verslagnr. Omschrijving  Actie  Uit te voeren Uiterlijke 

oplossing 
April 2006 Herplant bomen Waalweg  vergunning 

/handhaving 
Piet Dekker 
gaat 
overleggen 
met bewoner   

 

Jan 2007 Rekken met klimplanten plaatsen geluidswal 
A16 + graffiti verwijderen, ook rekken teer 
hoogte van de Vlasstraat 

Rwstr./gemeente 
Brief schrijven a/ 
Rwst. 

Rijkswaterst. 
heeft aan 
Petra 
toegezegd 
actie te 
ondernemen 

Petra neemt 
nogmaals 
contact op met 
RWS 

November 
2007 

Fietspad op Geerlaan  
 

Hans Muntz 
 

2008 Hans Muntz 

Aandachtspunten vanuit de wijk 
 UMTS masten  
 Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong. 
 Monument boerderij West-einde (v.d. Valk) 
 Polder Nieuw Reijerwaard/Freshworld 
 Oplossen Wateroverlast-problematiek Mauritsweg/Mauritshoek 
 Uitvoering kruising Noldijk – Rijksstraatweg (2009) 
 Doortrekken fietspad aan de Pruimendijk naar fietspad A16 
 Parkeerstrook aan de Pruimendijk  
 Er worden na de kap nieuwe bomen geplant a/d Geerlaan 

 
 
 
 


