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1.

Opening en mededelingen
Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voor het
agendapunt “het schoolmeesterhuis” zijn er een aantal toehoorders. Dit punt wordt
daarom als eerste behandeld.

Actie door:

Afmeldingen met kennisgeving: Corina Donker, An Versteeg en burgemeester Jon
Hermans.
An Versteeg is nog herstellende van haar ski-ongeluk, namens het wijkoverleg is een
bloemetje gebracht.
Namens Joop Horsten iedereen bedankt voor de bloemen die hij heeft gekregen
tijdens zijn ziekte. Rijka Freling neemt niet meer deel aan het wijkoverleg en heeft voor
haar inzet een bloemetje ontvangen. Ook dank namens Rijka.
Maarten van der Staay heeft met de heer van de Vlies van het Waterschap contact
gehad over de krabbescheer. Volgens de heer van de Vlies is er op dit moment geen
aanleiding om hier wat aan te doen. De afspraak is gemaakt dat , zodra de
krabbescheer weer toeneemt Maarten contact met het Waterschap opneemt.
2.

Schoolmeesterhuis
Op 1 april wordt het ingediende voorstel van de fa Roos behandeld in B&W.
Inlichtingen kunnen vanaf 3 april ingewonnen worden bij Geert Eeninkwinkel van de
afdeling Stedelijke Ontwikkeling, 0180-451211.
Bewoners ondervinden overlast doordat jeugd op het schoolplein rondhangt,
ongedierte en lekkende dakgoten. Op hun brieven aan B&W wordt niet gereageerd.
Ook worden zij niet teruggebeld n.a.v. van hun klachten.
Verzocht wordt om een hek voor het schoolplein te plaatsen. Ook is geconstateerd dat
er licht brandt in de school. ((Dit is doorgegeven aan Geert Eeninkwinkel).
Het college krijgt een uitnodiging van 2 bewoners voor een bezoek op 27 mei a.s.

3.

4.

Inkomende Post
• Uitnodiging van Sumsum Corda voor het 90 jarig bestaan.
• Boekje inrichting Nieuwe Ridderster .
• Manifest “Verbetering Saamhorigheid” aangeboden door “lokaal Sociaal in
Actie”.
•
Politie
Parkeren op de kruising Pruimendijk / Rijsoordsestraat heeft extra aandacht.
Ook aandacht van de politie wordt gevraagd het tegen de richting in rijden van De
Rijsoordsestraat m.n. in de middaguren.
Izak Driesse geeft aan dat zij éénduidig moeten optreden en bepaalde wijken geen
voorkeursbehandeling kan geven wat betreft het “foutief” parkeren tijdens verjaardagen
of i.d.
In de Rijsoordse straat wordt regelmatig foutief geparkeerd. Het is jammer dat één
bewoner een bezwaarschrift heeft ingediend tegen het plaatsen van een gele streep,
dit zorgt voor vertraging. Noot Hans Muntz 21 april; overleg binnen de afdeling
Stedelijk Beheer heeft er toe geleid dat het besluit voor het aanbrengen van een gele
streep wordt ingetrokken. In plaats hiervan zal er een verkeersbesluit wordt genomen
waarin het wordt verboden aan beide zijden van de Rijsoordsestraat, tussen het
kruispunt met de aftakking naar de parkeerplaatsen achter de Vlasgaarde en het einde
van de Rijsoordsestraat ter hoogte van de Rijksstraatweg. Parkeren in de vakken blijft
uiteraard toegestaan.
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5.

Woonvisie.
Er zijn klachten over tuinonderhoud van een bwoner in de Mauritshoek.
Paula adviseert om eerst met de betrokken bewoner te praten. Daarna kan de
buurtbemiddeling ingeschakeld worden.

6.

Ingebrachte punten.
• Het wijkoverleg stemt in met het verzoek van een deelnemer van het
wijkoverleg Drievliet/ Het Zand, om één maal per jaar een overleg te plannen
met alle voorzitters en mogelijke belangstellenden.
• Het plan Waalbos is goedgekeurd door de Landinrichtingscommissie. De
gemeente moet nog hun goedkeuring verlenen.
• Het wijkoverleg heeft er geen probleem mee dat er op info@rezoord.nl.
een link naar de gemeentelijke site komt en dat er een uitleg komt wat het
wijkoverleg doet en wie er aan deelneemt.
Info avond Freshworld;
Petra van Nes is naar de hoorzitting geweest over Nieuw Reijerwaard.
Vertegenwoordigers van de LTO glaskrachten, buro BVR (maakte alternatief plan
i.o.v. de gemeente voorinrichting) hebben de plannen gepresenteerd.
Het plan is om het gebied in drie delen te gaan splitsen.
1. Deel bedrijventerrein.
2. Deel bedrijventerrein en kassen.
3. Deel half kassen / half recreatie gebied.
De deelnemers van het wijkoverleg en bewoners zijn verontrust over de plannen van
de provincie. Bewoners zijn ook teleurgesteld dat zij niet gehoord zijn en geen inbreng
hebben mogen geven tijdens de hoorzitting. Besloten wordt om een werkgroep te
gaan vormen. Marion van Wijngaarden gaat hiervoor een aantal medebewoners van
de Rijksstraatweg benaderen. Zij hopen dat zij hiermee hun inbreng kunnen leveren
aan de discussies met betrokken instanties. Volgens Leo Gielbert verandert de wet
Ruimtelijk Ordening op termijn en krijgt de gemeente meer zeggenschap.

7.

Stand van zaken wijkbudget.
Op 21 april is er een feestelijke bijeenkomst om de gerealiseerde projecten uit het
wijkbudget 2007 af te ronden. Aan de burgemeester wordt gevraagd om één van de
objecten te openen. De pers krijgt ook een uitnodiging.
Tijdens de collegeavond op 27 mei wordt aan de bewoners gevraagd om nieuwe
ideeën in te sturen. Van de bewoner, die het plan indient wordt verwacht dat hij het
idee uitvoert/ en of ondersteunt.
Het plan is om de foto’s voor de kalender 2009 te selecteren naar een door de
bewoners aan te dragen thema.

8.

Verslag & actielijst d.d. 28 januari 2008
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v. actielijst.
Rotonde Noldijk/ Rijksstraatweg. Bewoners, omwonenden en het wijkoverleg krijgen
binnenkort een brief met drie voorstellen. Hierop kan gereageerd worden.
Herplantplicht bomen a/d Waalweg. Intern wordt nagegaan wat er voor acties op
ondernomen zijn.
Acties Rijkswaterstaat. Petra neemt contact op met Rijkswaterstaat. Peter Freling
geeft aan haar het telefoonnummer door.
Strevelszicht. De GRR heeft een brief aan Woonvisie gestuurd over de te hoge
drempel bij de ingang en de te zware deur.
Opritten/viaducten Geerlaan en Lagendijk.
Onderzocht wordt of de brommer van het fietspad op het Geerlaan viaduct geweerd
kan worden. Ook wordt bekeken of de maximale snelheden kunnen worden aangepast.

Hans

Peter Freling

Woonvisie
Hans
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Afgevoerde actiepunten.
Bomen Geerlaan zijn geplaatst. (6)
•

9.

10.

N.a.v. aandachtspunten. Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage
Berkman/De Jong. De heer en mevrouw de Jong hebben de gemeente laten
weten dat zij het realiseren van een woongroep met woongroepvoorzieningen
en een ondergrondse parkeergarage, binnen de door de gemeente gestelde
randvoorwaarden niet haalbaar achten. Ook het voorstel voor het realiseren
van eengezinswoningen is ingetrokken.
Er is een nieuw voorstel ingediend voor het realiseren van eengezinswoningen.
Het college zal naar verwachting begin 2008 op dit voorstel reageren.

Convenant.
Petra van Nes ondertekent het convenant. Stenny vraagt aan Jon Hermans dit ook te
doen.
Rondvraag.
Lex van den Bos. Ter hoogte van Rijksstraatweg 193 is half in het trottoir een open gat.

Stenny

Louis Bakkker

Namens bewoners ’t Zwaantje dank voor de uitvoering van de parkeerplaats.
Leo Gielbert. Struiken. Vanaf de Rijsoordsestraat slecht zicht bij het oprijden van de
Rijksstraatweg. Reactie Hans Muntz; Probleem bekeken en er hoeft momenteel NIET
te worden gesnoeid. Wel dient doorgroei in de komende maanden in de gaten te
worden gehouden.
Maarten van der Staay. , Willem van der Staay, heeft een brief gestuurd waarin hij
aangeeft dat de (nieuwe) belijning (binnen/buiten) de bebouwde kom niet klopt. Hans
Muntz zal een folder sturen met daarin de nieuwe richtlijnen.

Hans Muntz

Plannen van het Waterschap om de Achterambachtseweg verkeersluw te maken. Wat
heeft dit voor gevolgen voor de andere wegen. Reactie Hans Muntz; Het WSHD is
inderdaad bezig met een onderzoek. Hans Muntz zal, i.s.m. de gemeente H.I.Ambacht,
bekijken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn.
Wim Belder. glasbak plaatsen t.h.v. het gebouwtje van de visvereniging. Huidige
locatie geeft overlast.

Vragen/ meldingen Het Waterschap: 0900 – 2005005.
Volgende vergadering 16 juni 2008.

Actielijst
Verslagnr.

Omschrijving

q

April 2006

Herplant bomen Waalweg

Nov 2006

Status van het wateroverlast probleem
in Mauritsweg/ Mauritshoek/28/2
vervolgoverleg 14/11
Rapportage Noldijk - Voorweg
Rekken met klimplanten plaatsen
geluidswal A16 + graffiti verwijderen,
ook rekken t er hoogte van de

vergunning
/handhaving
Aart den Hartog

Jan 2007
Jan 2007

Actie

Hans Muntz
Rwstr./gemeente
Brief schrijven a/
Rwst.

Uit te voeren

Uiterlijke
oplossing
Vergunning/
handhaving

2008

Mei 2008
2008

Hans Muntz
Rijkswaterst.
heeft toegezegd
actie te
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Jan 2007

November 2007

November 2007
November 2007

Jan 2008

Jan 2008

Maart 2008

Vlasstraat
Opstap bij de lift in Strevelszicht
verlagen. Paula maakt afspraak met
Rijka.
Doortrekken fietspad aan de
Pruimendijk

ondernemen
Woonvisie

2008

WSHD/Hans
Muntz

2008

Aansluitingen achterpaden Ds. SL.
Visserstr. hemelwater
Fietspad op Geerlaan viaduct wordt
als gevaarlijk ervaren doordat
brommers hier ook gebruik van
maken. Mogelijkheid bekijken of zij
naar de rijbaan kunnen worden
gestuur. Voor zowel het Geerlaan als
Lagendijk viaduct wordt bekeken of er
wat gedaan moet worden aan de
snelheden.
Gele streep aanbrengen
Rijsoordsestraat. Noot Hans Muntz 21
april; overleg binnen de afdeling
Stedelijk Beheer heeft er toe geleid
dat het besluit voor het aanbrengen
van een gele streep wordt
ingetrokken. In plaats hiervan zal er
een verkeersbesluit wordt genomen
waarin het wordt verboden aan beide
zijden van de Rijsoordsestraat, tussen
het kruispunt met de aftakking naar de
parkeerplaatsen achter de Vlasgaarde
en het einde van de Rijsoordsestraat
ter hoogte van de Rijksstraatweg.
Parkeren in de vakken blijft uiteraard
toegestaan.
Extra parkeerplaatsen aanleggen a/d
oostzijde van de Pruimendijk

Woonvisie

Opdracht is
gegeven
2008

Plaatsen glasbak t.h.v. het gebouw
van de visvereniging.

Hans Muntz

Het WSHD
heeft het heel
druk. Blijft
voorlopig bij hun
op de lijst. Voor
meer info,
bellen met
Jeroen Rijsdijk.

Waterschap/Hans
Muntz

Maart 2008

Parkeren in de
vakken blijft
uiteraard
toegestaan.

Waterschap/Hans
Muntz/

Maart 2008

Hans Muntz

2008

Het WSHD
heeft het heel
druk. Blijft
voorlopig bij hun
op de lijst. Voor
meer info,
bellen met
Jeroen Rijsdijk.
Is gebeurd.

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.
• Monument boerderij West-einde (v.d. Valk)
• Polder Nieuw Reijerwaar/Freshworld
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