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1.

Opening en mededelingen.

Actie door:

Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Met kennisgeving afwezig: Marion van Wijngaarden, Paula Esvelt, Piet Dekker, Wil Leensvaart en
Peter Freling.
In het bijzonder welkom voor Mattijn Rienks van de afdeling Stedelijk Ontwikkeling en Patrick
Sepers, politie Rijnmond. Mattijn is verantwoordelijk voor bouwaanvragen en de polder Nieuw
Reijerwaard. Patrick Sepers is per 1 januari buurtagent van de wijken Rijsoord en Oostendam.
Hans Muntz maakt met Patrick een afspraak over verkeerszaken die op dit moment spelen.
2.

Hans Muntz

Inkomende post.
Informatie riolering. Project afkoppelen van verhardingen en daken van de riolering aan de Waaldijk.
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Verslag 3 november 2008
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. pagina 3, eerste alinea.
 Het wijkoverleg vindt het jammer dat zij door de Stichting Oude Kern niet op de hoogte is
gesteld over de brief “geluidsoverlast” die naar De gemeente is gestuurd. An Versteeg is
van mening dat zij dit niet hoeft te doen. Het is namelijk een langslepende kwestie tussen
mevrouw Hemmingway en de gemeente, daarin heeft zij aan de Stichting Oude Kern
gevraagd om haar te ondersteunen. Petra geeft aan dat zij via Debby gehoord heeft over
deze zaak en was hierdoor verrast. Debby geeft aan dat zij graag had willen weten dat dit
speelde en vraagt zich af waarom e.e.a. niet in het wijkoverleg is gebracht. An blijft van
mening dat dit een privé-zaak is tussen mw. Hemmingway en de gemeente en dat het niet
haar taak is om dit in het wijkoverleg te brengen. Leefbaar Rijsoord gaat uit van het
standpunt om alle punten in het wijkoverleg te brengen.
Maarten neemt contact op met Ad Los over aanpassing route buurtbus.

Maarten van
der Staay

Wim van Wingerden gaat op 27 januari naar de bijeenkomst “startnotitie evenementenbeleid”.
N.a.v. actielijst. Herplantplicht bomen Waalweg. De bomen zijn geplant.
Hans Muntz geeft de contactpersoon van Rijkswaterstaat door aan Petra van Nes.

Hans Muntz

Voetpad vanaf de Mauritsstraat naar viaduct komt op de wensen(aandachtspunten)lijst.
4.

Woonvisie
Geen punten
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Ingebrachte punten
Toelichting Petra van Nes- de Man.
1. Buurtsuper. Op de enquête zijn positieve reacties binnengekomen. Week 4 vindt er en
gesprek plaats met wethouder Heleen van den Berg en de eigenaar van de Spar uit de wijk
Oost.
2. Petra heeft naar aanleiding van een bezwaarschrift , ingediend bij de gedeputeerde Staten
Zuid-Holland spreektijd gekregen om het bezwaar mondeling toe te lichten. Donderdag 15
januari gaat zij hiervoor naar het provinciehuis. Het wijkoverleg staat hier achter.
Onderstaande punt gaat zij onder de aandacht brengen.
Verzoek om spontane bosontwikkeling in een zone langs De Waal niet toe te staan in verband
met de zeilsport aldaar, dit in samenwerking met zeilvereniging De Brandaen.
3. Het voorstel om als wijkoverleg mee te gaan met de huidige agrariërs in het Waalbos en het
niet onteigende gebied land bouw te laten blijven, tot ze zelf hun bedrijf willen laten
beëindigen. Dan de grond verkopen aan BBL ten behoeve van het Waalbos. Wel met
toestemming van de agrariërs om er recreatieve fietspaden erdoor heen te laten lopen. Ook
de acties in Rhoon en Poortugaal waar agrariërs strijden voor dezelfde invulling van hun
gebied. Volgens Leo Gielbert moet het gebied in de structuurvisie aangemerkt worden als
landschapgebied. Website landschapspark Buytenland.
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4. Boomgaard: De huidige bestemming is agrarisch. Het college van B&W heeft de intentie om
er een recreatief knooppunt met een groene (invulling) van maken van waaruit met
bijvoorbeeld de fiets richting Wevershoek en Waalbos gefietst kan worden. Het college wil de
boomgaard dan ook graag groen houden. In de structuurvisie is dit ook op deze manier
opgenomen.
In de landinrichtingscommissie is de boomgaard besproken om te bekijken of dit gebied kon
worden aangekocht i.h.k.v. ‘de resthectares’ om er zo sneller een natuur- en recreatieve
invulling aan te kunnen geven. Dit is helaas niet gelukt, omdat de vraagprijs te hoog was. De
Landinrichtingscommissie kan voor natuur- en recreatiegrond maar een bepaalde
vastgestelde prijs betalen.
5. Hoogzandweg. Er komt een bijeenkomst waarbij de mensen hun standpunt duidelijk kunnen
maken. Hierbij zullen aanwezig zijn Peter de Koning en Jon Hermans
6. Op de eerder geplaatste AED op de Rijksstraatweg heeft de bewoner bezwaar aangetekend.
Er zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden.
6.

Rondvraag
Hans Muntz
Oversteek Rijksstraatweg – aanduiding duidelijker maken. (schoolkinderen).
Letop:

De vergadering van 16 maart vindt plaats in de kantine van
voetbalvereniging Rijsoord en niet zoals eerder vermeld in school
De Piramide.
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 16 maart 2009
Verslagnr.

Omschrijving



Jan 2007

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

Rwstr./gemeente
Brief schrijven a/
Rwst.

Actie

Uit te voeren
Rijkswaterst.
heeft aan
Petra
toegezegd
actie te
ondernemen

Uiterlijke
oplossing
Petra neemt
weer contact op
met RWS

2009
2009
2009

Oversteek Rijksstraatweg duidelijker maken
Hans Muntz
Contactpersoon RWST aan Petra doorgeven
Hans Muntz
Aanpassing route buurtbus
Maarten van der
Maarten neemt contact op met Ad Los
Staay
Afspraak verkeerszaken Hans met Patrick
2009
Hans/Patrick
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
 Er worden na de kap nieuwe bomen geplant a/d Geerlaan
 Schoolmeestershuis
 Aanleggen voetpad vanaf Mauritsstraat naar het viaduct
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