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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:11 mei 2009, 19.30 – 22.45 uur  
Plaats: School De Klimop 
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 
Leo Gielbert    Stichting Oude Kern Rijsoord  
Joé Bos    Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Joop Horsten    Leefbaar Rijsoord joophorsten@planet.nl 
An Versteeg    Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl 
Patrick Sepers    Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl 
Marion v. Wijngaarden   Vert. De Piramide marion@vanwyngaarden.nl 
Mark Lunter    Vert. school De Klimop 
Piet Dekker    Woningbouwver. “Rijsoord”/REO 
Wil Leensvaart    Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Ad Vermeulen    Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
Debby Kramer    O.B.S. De Piramide dkramer@obsdepiramide.nl 
Afwezig: 
René Belder    Stichting Dynamiek rbelder@dynamiek.org 
Jon Hermans    Burgemeester/Wijkportefeuillehouder Rijsoord 
Peter Freling    Bewonersvereniging Jonge Jan pfreling1@hetnet.nl 
Maarten van der Staay    Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.nl 
Lex van den Bos   Bewoner ’t Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
Wim Belder    Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
Paula Esvelt    Woonvisie, consulent p.esvelt@woonvisie-ridderkerk.nl 
 
Afschrift aan: 
 
Burgemeester J.H.M. Hermans – Vloedbeld (wijkportefeuillehouder) 
Mevrouw F.Spoorendonk -de Wind/ T. Langerak – afd. VV&H team Veiligheid 
De heer M. Rienks, afdeling Stedelijk 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  
Stichting Dynamiek A. Groenewegen coördinator jongerenwerk agendalid agroenewegen@dynamiek.org 
Archief (per interne post def.verslag) 
Inter/Intranet.def.verslag 
 
 
Note: de besproken punten tijdens het collegebezoek van 2 juni zijn in dit verslag verwerkt.  
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1. Opening en mededelingen. Actie door: 
 Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 
Marion van Wijngaarden en Arjan Wilters (politie)sluiten om 20.10 uur aan bij de vergadering.  
Afwezig: Peter Freling, Ankie van Ee, Paula Esvelt, Wim Belder en Maarten van der Staay.  
 
Joé Bos gaat na wat de stand van zaken is met betrekking tot uitnodiging aanleg “Waalbos.  
 
Hans Muntz verlaat om 21.00 uur de vergadering. 
 

 
 
 
 
 
Joé Bos 

2. Punten Hans en Louis. 
Hans: Reconstructie Rijksstraatweg. De planning is dat begin juni wordt gestart met de reconstructie 
van een deel van de Rijksstraatweg en de rotonde ter hoogte van de Noldijk. Gedurende de 
werkzaamheden wordt alleen de Noldijk afgesloten. De asfaltwerkzaamheden zullen s’ nachts 
plaatsvinden. Bewoners worden hierover geïnformeerd.  
Mark Lunter vraagt aan Patrick Sepers om ervoor te zorgen dat er regelmatig politie aanwezig is.  
 
In dezelfde periode zal ook het gedeelte van de Rijksstraatweg tussen de Voorweg en de 
Verbindingsweg gereconstrueerd worden. 
Planning is dat alle werkzaamheden uiterlijk eind september klaar zijn.  
Met Het Waterschap wordt nog overlegd of de busbaan tijdens afsluiting van de Noldijk kan worden 
opengesteld. Hans neemt contact op met Kees van Twist. Mocht dit verbod tijdelijk worden 
opgeheven dan moeten de direct betrokkenen worden geïnformeerd.  
Het Waterschap heeft alsnog besloten geen toestemming te verlenen. Als alternatief zal nu met de 
aannemer worden gekeken om ook de Noldijk in twee fasen uit te voeren. 
 
Overlast bij Verenambacht door koelmotoren die dag en nacht draaien. Ook wordt overlast 
ondervonden van chauffeurs die door ontbrekende voorzieningen hun behoefte in tuinen doen en 
slapen op tuinstoelen in tuinen en zich wassen langs de slootkant met slootwater. 
Er komen extra parkeerplaatsen aan de Handelsweg. Met de directie van Freshworld wordt contact 
opgenomen over verbetering van de voorzieningen voor de chauffeurs.  
In het verleden zijn duidelijke afspraken gemaakt met Freshworld. Eerst volgende vergadering 7 
september wordt dit een agendapunt.  
 
Bewoners van de Pruimendijk/Govert Flohilstraat en de Mauritshoek worden de komende maanden 
geïnformeerd over de herinrichting Ook het wijkoverleg wordt geïnformeerd.  
 
Omdat het huidige snoeibeleid veel kaalslag geeft wordt Cees Kramer, zodra hij beter is uitgenodigd 
voor een vergadering om het beplantingsplan te bespreken.  
 

 
 
 
 
 
Patrick Sepers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendapunt 
 
 
 
 
 
Stenny 

3. Punten Waterschap. 
 Baggeren bij de Neshoeve. Het baggeren van de afgedamde Waal is van de actielijst van 

het Waterschap geschrapt door bezuinigingsmaatregelen. . Alleen de sloot langs het 
fietspad van de A 16 t.h.v. van de Neshoeve wordt dit najaar gebaggerd. Geadviseerd wordt 
dat bewoners een brief sturen naar het Waterschap met het verzoek om de Waal te 
baggeren. I.v.m. de flora en fauna mag er vanaf eind april tot half augustus niet gebaggerd 
worden.  

 Publicatie in De Combinatie. Op de site van het Waterschap staat alle informatie, extra 
publicatie in De Combinatie geeft te hoge kosten. Ad bespreekt nog intern of het mogelijk is 
om een PDF te sturen naar de leden van het wijkoverleg. Stenny geeft de e-mailadressen 
door. 

 Regulier onderhoud. Geadviseerd wordt om contact op te nemen met beheerder. 
 Krabbenscheer: Petra heeft nog geen reactie ontvangen van de dijkgraaf. Zolang het de 

watergang niet belemmert wordt er door het Waterschap niets aan gedaan. Krabbenscheer 
wordt alleen weggehaald voor gebruiksfuncties. Het college neemt het mee in het 
bestuurlijkoverleg met het Waterschap. De provincie is verantwoordelijk voor het 
zwemwater  

 Voor het behoud van de rietkragen moet de krabbenscheer wel weggehaald worden. An 
Versteeg neemt contact op met Kors van Vliet. 

 Maaien talud Rijksstraatweg: Petra neemt contact op met Ruud Dekker van het 
Waterschap.  

 Te hard varen op De Waal. Door de wijziging van de verordening zijn de overtreders zonder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Versteeg 
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stickers op de boten nu moeilijk te traceren zijn. An Versteeg vraagt extra handhaving van 
de politie. Tijdens het collegebezoek van 2 juni heeft Maarten den Boef toegezegd om bij 
het bestuur van het Waterschap onder de aandacht te brengen registratie weer in te voeren. 

 
4.  Verslag  16 maart 2009. 

 Pag. 2. Geluidsoverlast Rijksstraatweg. aanvulling:“groene buffer school de Piramide. 
 Aanvullen de zin: complimenten aan Patrick Sepers (politie) de overlast heeft betrekking op 

snel varen op De Waal.  
 
Hierna wordt het verslag vastgesteld. 
 
N.a.v. actielijst. 
Alle partijen (Gemeente Barendrecht, Arriva, Qbuzz. Stadsregio en Het Waterschap Hollandse 
Delta.) zijn akkoord gegaan met de route van de buurtbus.  

 

5. Politie. 
Debbie Kramer vraagt aan Patrick Sepers om meer controle bij de scholen door politie vooral in de 
ochtend. 
 
Bij de Linnenstraat- G. Alewijnszstraat staan regelmatig fout geparkeerde auto’s  
 

 
Patrick Sepers 

6  Ingebrachte punten. ook tijdens het collegebezoek op 2 juni aan de orde gesteld.  
Schoolmeesterhuis. (startnotitie aan een ieder verzonden)Wordt op 28 mei in de gemeenteraad 
behandeld. Petra van Nes vraagt spreekrecht aan op 12 mei tijdens de commissievergadering. Een 
van de invullingen zou een maatschappelijk/cultureel centrum kunnen worden. Plannen zijn er om 
er een cultureel centrum te maken. Verdere ontwikkelingen zijn nog niet duidelijk.  
 
Polder Nieuw Reijerwaard. Marion geeft aan dat e.e.a. 15 mei in de raadsvergadering van 
Rotterdam wordt behandeld i.v.m. investeringen in het gebied. Er ligt een voorstel om Rotterdam 
90 miljoen te laten investeren in de ontwikkeling van het bedrijventerrein daar. Dit voorstel komt in 
de raad van Rotterdam. In een voorafgaande commissievergadering, waar Johan Pors namens de 
Vereniging polder Nieuw Reijerwaard heeft ingesproken, kwamen veel vragen boven. Ook LTO 
heeft daar ingesproken voor behoud van de agrarische bestemming daar.  
De minister heeft wel 11 miljoen euro toegezegd.  
Marion van Wijngaarden had meer participatie van B&W van Ridderkerk verwacht. (zie ook website 
Stichting polder Nw. Reijerwaard). 
 
Structuurvisie. De ingediende zienswijze van bewoners is gebundeld en als concept vastgesteld.  
Op 29 juni 2009 wordt de structuurvisie door de raad vastgesteld.  

 Woningbouwplan Geerlaan/Mauritsstraat. De eigenaar heeft het plan als zienswijze op de 
structuurvisie ingediend. De gemeente is op dit moment ook niet voornemens om de 
agrarische bestemming van de gronden te wijzigen.  

 Co2 Barendrecht op dit moment geen verdere informatie. Op 26 september is er een “ 
open dag” Luchtmeting 

 Stand van zaken boerderij Westeinde bij Van de Valk. De vergunning is rond. De heer van 
de Valk krijgt op dit moment geen krediet van de banken om de boerderij op te knappen. 
De heer van de Valk krijgt een uitnodiging voor de vergadering van 7 september om het 
e.e.a. toe te lichten.  

 Punt reclameborden wordt aangehouden. 
 Overkoepelend wijkoverleg. Besproken is de huidige participatie en communicatie naar 

bewoners/wijkoverleggen. Op 15 mei hebben Ankie, Joé een gesprek hierover met de 
gemeentesecretaris.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stenny 
agendapunt  
 

6. Rondvraag. 
Onderstaande punt is tijdens het collegebezoek op¨2 juni jl. aan de orde gebracht.  

 Brugleuning. Petra van Nes betreurt het dat de leuning blauw is geschilderd, verzoek van 
het wijkoverleg was namelijk om de leuning wit te schilderen. Petra heeft nog contact met 
Dick Pellikaan van de gemeente om te bekijken op welke manier hier nog verandering in 
aangebracht kan worden. 

 
Debbie Kramer. Er zijn plannen voor een gezamenlijke BSO (buitenschoolse opvang). Bij dit 
project zijn de volgende partijen betrokken: Stichting Dynamiek, SRS en de Wim van wingerden(VV 
Rijsoord), Klimop, Piramide en de gemeente. Locatie Bambi moet een nieuwe bestemming krijgen. 
De betrokken partijen zijn bereid om samen te werken voor realisatie van de verplaatsing van 
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peuterspeelzaal Bambi naar VV Rijsoord, maar hebben de medewerking van de gemeente nodig 
om e.e.a. te realiseren.  
 
Joé Bos is vanaf 25 augustus t/m 31 december 2009 afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. Haar 
vervanging zal bekend worden gemaakt, zodra hier duidelijkheid over is. 
 
Voor klachten m.b.t. zaken voor het Waterschap dient men rechtstreeks contact op te 
nemen met het Waterschapsloket.0900-2005005 (€ 0.10/min) of e-mail 2005005@wshd.nl. 
 

 
 
 Actielijst 7 september 2009  

Verslagnr. Omschrijving  Actie  Uit te voeren Uiterlijke 
oplossing 

2009 Route buurtbus 
 

Gemeente t.z.t.  

2009 Reclamebord verplaatsen naar andere of oude 
plek i.p.v. bij Het Vlasmannetje  

Maarten neemt 
contact op met 
Willem ter Lintel 

  

2009-09-07 Verkeerd geparkeerde auto’s in de Linnenstraat Politie   
2009-09-07 Uitnodigen Freek van der Valk  Stenny Struik   
2009-09-07 Afspraken m.b.t. overlast van Verenambacht Joé Bos/Ton 

Langerak 
  

2009-09-07 Snoeibeleid – Cees kramer uitnodigen Stenny Struik   
2009-09-07 Stand van zaken m.b.t. Waalbos Joé Bos   

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) 
 Er worden na de kap nieuwe bomen geplant a/d Geerlaan 
 Schoolmeestershuis 
 Aanleggen voetpad vanaf Mauritsstraat naar het viaduct(staat op de prioriteitenlijst) 
 Oversteek Rijksstraatweg 
 Rekken met klimplanten plaatsen a/d geluidswal A16. 

 


