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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum: 28 januari 2008, 19.30 – 22.45 uur   
Plaats: School “De Klimop”, Gerard Alewijnszstr. 48. 
 
 
 
 
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 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Piet Dekker    Woningbouwver. “Rijsoord”/REO 
Wim.Belder    Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
Wil Leensvaart    Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Maarten van der Staay    Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.nl 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
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 
Harry Vos    Basisschool De Klimop, klimopridderkerk@zonnet.nl 
Afwezig: 
Peter v.d. Meulen            Brandweer p.vdmeulen@ridderkerk.nl 
Ad Vermeulen    Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
René Belder    Stichting Dynamiek rbelder@dynamiek.org 
Lex van den Bos   Bewoner ’t Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl 
Angelique Nobel   Politie Feijenoord/Ridderster angelique.nobel@rijnmond.politie.nl 
Jon Hermans    Burgemeester/Wijkportefeuillehouder Rijsoord 
Joé Bos    Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl 
Joop Horsten     Leefbaar Rijsoord joophorsten@planet.nl 
Corina Donker    Politie Feijenoord/Ridderster corina.donker@rijnmond.politie.nl 
Leo Gielbert    Stichting Oude Kern Rijsoord  
Debby Kramer    O.B.S. De Piramide d.kramer@obsdepiramide.nl 
An Versteeg    Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl 
 
 
Afschrift aan: 
 
Burgemeester J.H.M. Hermans – Vloedbeld (wijkportefeuillehouder) 
Mevrouw H. Brunings, 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. Harry Vos, 

gastheer neemt deel aan het wijkoverleg. 
 
Afmeldingen met kennisgeving: Corina Donker, Angelique Nobel, Leo Gielbert, An 
Versteeg en Lex van den Bos en Joop Horsten, Debbie Kramer, Rijka Freling en 
burgemeester Jon Hermans. 
 
Rijka heeft haar taak bij de gehandicapten raad beëindigd. Zij neemt in het vervolg niet 
meer deel aan het wijkoverleg . 
 
An Versteeg is tijdens haar skivakantie ongelukkig ten val gekomen. Namens de 
deelnemers beterschap gewenst. Joop Horsten is onder behandeling van een arts en 
is de komende tijd niet in staat om te komen. Joop veel sterkte en beterschap. Ankie 
van Ee neemt zijn plaats in.  
 
Het gemeentelijk bestemmingsplan van de inrichting Waalbos ligt weer ter inzage. 
Omdat de gemeente in de bijlage van het bestemmingsplan de mogelijkheid voor een 
oeververbinding tussen het Wevershoevepark en het Waalbos heeft staan willen we 
daar bezwaar tegen aantekenen. Omdat roeivereniging Brandaen en de scoutinggroep 
net als het wijkoverleg absoluut tegen de aanleg is van een brug, is een bijeenkomst 
gepland op 1 februari a.s Hiervoor worden van elke fractie 2 commissieleden 
uitgenodigd om het standpunt van bovengenoemde groepen toe te lichten. Petra van 
Nes zal, namens het wijkoverleg een presentatie geven.  
 
Op 1 februari is het Gala der Giganten , als vertegenwoordiger van het wijkoverleg gaat 
Petra hier naar toe. Onduidelijk is nog wie er met haar meegaat namens het 
wijkoverleg.  
 
Op 14 februari van 13.30 – 17.00 uur is er in het gemeentehuis een symposium over 
het proces “aanhaken”.  
 

 

2. Woonvisie  
 Het overzicht van de onderhoudswerkzaamheden 2008 wordt met het verslag 

meegestuurd.  
 
Woonvisie is één van de sponsoren van de buurtbus.  
 

 

3. Uitgangspunten evenementenbeleid. 
De deelnemers wordt gevraagd hun mening te geven op onderstaande vragen.  

• Wat vinden jullie van de voorgestelde uitgangspunten. 
• Waar moet de gemeente op letten als ze gaan denken over de invulling van de 

uitgangspunten. 
• Welke locaties zijn in de wijk geschikt voor de evenementen. 
• Waar moet rekening mee worden gehouden bij het organiseren van 

evenementen op deze locaties. 
• Welke regels kunnen worden meegegeven.  

Het wijkideeteam bespreekt het concept tijdens de eerstkomende vergadering. 
Vaststelling wordt aan de leden doorgemaild. 
 

 

4. Ingebrachte punten uit het wijkoverleg. 
Zie agendastuk 4. 
Schoolmeesterhuis “ Oude Piramide”. 
De deelnemers accepteren het antwoord (De gemeente is in onderhandeling met 
Roos Vastgoed over de verkoop van het gehele perceel. Er ligt een plan voor de 
nieuwbouw van enkele burgerwoningen en renovatie van de 
schoolmeesterswoning. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond.)van Heleen 
Brunings niet. De renovatie gaat veel te lang duren, met als gevolg verpaupering.  
Peter Freling gaat namens het wijkoverleg een brief sturen aan het college.  

 
 
 
 
 
 
 
Peter Freling 
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Agendastuk 4b. 
Oversteek bij de Oude Piramide. 
Uitkomst van de snelheidsmeting is dat de snelheid van de auto’s op de Rijksstraatweg 
meevalt. Ook de verwachtte verkeersbewegingen met betrekking tot het Waalbos zijn 
relatief klein. Wel is de verwachting dat de uitrit, van de geplande woningen achter het 
schoolmeesterhuis zal komen tussen het schoolmeesterhuis en de kerk. Hierdoor zal 
de gehele kruising moeten worden aangepast. Ook de bushalte moet dan worden 
verplaatst. Vooralsnog wordt gedacht over het handhaven van het zebrapad. Voordat 
de werkgroep opnieuw wordt uitgenodigd, vindt er intern bij de gemeente eerst overleg 
plaats met de politie. Peter adviseert om hier een voorwaarschuwing te plaatsen. 
Afhankelijk van eventuele verplaatsing van de bushalte is er nog geen besluit genomen 
over het plaatsen van fietsbeugels aan de kant van het schoolmeesterhuis (Oude 
Piramide. 
 

 Aanpassen oversteekplaats Ds. Allendorpstraat. 
Nieuwe bebording is geplaatst. Uitvoering verlichting staat op de lijst verbeteren 
herkenbaarheid VOP’s. 
 

 

5. Stand van zaken wijkbudget. 
Uitdraai begroting en financieel overzicht wordt uitgedeeld. De niet aanwezigen krijgen 
het per post toegestuurd. 
 
Maarten gaat nog na wie de kerstboom heeft besteld. Het wijkoverleg gaat akkoord dat 
er 
van het budget van 2008 € 1.660,-- gebruikt wordt voor het pleintje de Burghoeve. 
 
Op advies van de gemeente is mevrouw Ripmeester gevraagd de bezorging van de 
kalenders te verzorgen. Diverse mensen hebben echter de kalender niet ontvangen. 
Petra vraagt of het bekend is dat meer wijoverleggen klachten hebben over de 
bezorging.  
 

 
Stenny Struik 

6. Verslag & actielijst d.d. 12 november 2007. 
e-mail adres Ankie van Ee- info@van-ee.com 
Pag 2. Reactie Hans Muntz: aanwezigen aanvullen met Van der Staay. 
 
Hierna wordt het verslag vastgesteld. 
N.a.v. actielijst.  
Herplantplicht bomen a/d Waalweg. Met de afdeling  Vergunning en Handhaving wordt 
nogmaals overlegd welke maatregelen er genomen kunnen worden.  
Wensen Vlasstraat. 
Met de werkgroep zijn een aantal opties besproken. De aanpassingen van de 
Vlasstraat, waarbij ook rekening gehouden is met de wielerronde, zijn aanzienlijk 
duurder dan verwacht. Het wijkoverleg gaat akkoord dat de huidige situatie voorlopig 
gehandhaafd blijft.  
Rijsoordsestraat  
Voor de woningen nrs. 9-15a wordt nog steeds op het trottoir geparkeerd. Besloten is 
om op deze plek een gele streep aan te brengen. 
Extra parkeerplaatsen aanleggen aan de oostzijde viaduct van de Pruimendijk. Het 
Waterschap (Jeroen Rijsdijk)heeft toegezegd hier wat aan te doen.  
Doortrekken van het fietspad bij de Pruimendijk.De gemeente is in overleg met Jeroen 
Rijsdijkvan het Waterschap. 
Viaduct Geerlaan Dit betreft het toelaten van brommers op de rijbaan. 
In samenwerking met het Waterschap wordt een voorstel gedaan.  
 
Rotonde Noldijk/Rijksstraatweg. 
Op de bewonersavond waren 32 personen aanwezig. Tegen de aanleg van een 
rotonde waren 30 bewoners en 2 bewoners voor aanleg. Voorlopig wordt de situatie 
opnieuw bekeken.  
Op korte termijn worden de bewoners en het wijkoverleg geïnformeerd over de 
voortgang.  

 
 
 
 
 
 
VV&H 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Muntz 
 
 
Waterschap 

mailto:info@van-ee.com
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Aan de kant van de Rijksstraatweg wordt de Hoogzandweg afgesloten voor auto’s. Het 
beheer krijgt Het Waterschap. Bewoners worden middels een brief van de gemeente 
op de hoogte gebracht. 
 
Afgevoerde actiepunten. 
Wensen Vlasstraat. zie hierboven.  
 
De Lichtmast op het trottoir tussen Rijsoordsestraat en de brug staat op de juiste plek. 

 Buurtbus.  
De buurtbus naar Barendrecht te laten rijden is geen haalbare kaart. AD Los neemt 
contact op met Het Waterschap of zij plannen hebben ook een bus te laten rijden. 
 
De nieuwe route wordt bekend gemaakt via De SLOR en De Combinatie. 
 

 

7. Jaarplan 2008. 
Wordt vastgesteld. 
 
De volgende vergadering wordt Ad Vermeulen (Waterschap) uitgenodigd voor 
toelichting op :stand van zaken: Krabbescheer-. Gebroken Meeldijk- Groen + zicht op 
de Waal. 
 
 

 

8. Huisregels en Convenant. 
De naam Oostendam wordt uit de documenten verwijderd.  
 
De vergadering heeft besloten dat alleen Petra van Nes in de agendacommissie plaats 
neemt.  Maarten van der Staay en  An Versteeg worden bedankt voor hun inzet in het 
verleden. 
 
De Voorzitter en de wijkwethouder zullen de eerstvolgende vergadering het convenant 
ondertekenen. 

 

   
 
Vragen/ meldingen Het Waterschap: 0900 – 2005005.  
 
 
 
Volgende vergadering 31 maart in school De Klimop.  
 
 
 

 Actielijst  
Verslagnr. Omschrijving q Actie  Uit te voeren Uiterlijke 

oplossing 
April 2006 Herplant bomen Waalweg  vergunning 

/handhaving 
 Vergunning/ 

handhaving 
Nov 2006 Status van het wateroverlast probleem  

in Mauritsweg/ Mauritshoek/28/2 
vervolgoverleg 14/11 

Aart den Hartog 2008  

Jan 2007 Rapportage Noldijk - Voorweg Hans Muntz 2008  
Jan 2007 Rekken met klimplanten plaatsen 

geluidswal A16 + graffiti verwijderen, 
ook rekken t er hoogte van de 
Vlasstraat 

Rwstr./gemeente 
Brief schrijven a/ 
Rwst. 

2008 Rijkswaterst. 
heeft toegezegd 
actie te 
ondernemen 

Jan 2007 Opstap bij de lift in Strevelszicht 
verlagen. Paula maakt afspraak met 
Rijka. 

Woonvisie 2008  

Jan 2007 Meer duidelijkheid in brief naar Hans Muntz/Ron 2008  
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bewoners Vlasstraat /Rijsoordsestraat/ 
Rijksstr.weg betr. herbestraten. T.h.v. 
Vlasgaarde 

Kievits 

September 2007 6 bomen aan de Geerlaan 
terugplaatsen.  

Louis Bakker Bomen zijn 
besteld 

Uiterlijk maart 
2008 
teruggeplant 

November 2007 Doortrekken fietspad aan de 
Pruimendijk 

Hans Muntz 2008  

November 2007 Aansluitingen achterpaden Ds. SL. 
Visserstr. hemelwater  

Woonvisie April 2008  

November 2007 Oprit Mauritsstraat- naar viaduct 
Geerlaan wordt als gevaarlijk ervaren. 
Mogelijkheden bekijken/aanleg  trottoir 
of brommerverbod 
Viaduct Lagendijk 

Waterschap Hans 
Muntz/ 
 

Maart  2008  

Jan 2008 Gele streep aanbrengen 
Rijsoordsestraat 

Waterschap/Hans 
Muntz 

Maart 2008  

Jan 2008 Extra parkeerplaatsen aanleggen a/d 
oostzijde van de Pruimendijk 

Waterschap Hans 
Muntz/  
 

Maart 2008  

Jan 2008 Doortrekken fietspad bij de 
Pruimendijk naar De Neshoeve 

Waterschap/Hans 
Muntz 

2008  

 
Aandachtspunten vanuit de wijk. 

• UMTS masten  
• Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong. 
• 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) 
 


