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1.

Opening en mededelingen.

Actie door:

Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Nieuw in de vergadering Aad Groenewegen, coördinator jongerenwerk. Marion van Wijngaarden
sluit om 20.45 uur aan bij de vergadering.
Met kennisgeving afwezig: Peter Freling
Bewoners en het wijkoverleg krijgen een uitnodiging over aanleg Waalbos.
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Verslag 12 januari 2009
Pag. 2. punt 3. geluidsoverlast Rijksstraatweg.
Leo Gielbert tekent nog aan dat Petra Van Nes op 27 december 2006 door hem per e-mail ingelicht
is over de groene buffer school De Piramide.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v. actielijst.
Rijkswaterstaat heeft negatief gereageerd over het plaatsen van rekken tegen de geluidswand.
(geldkwestie)
Maarten van der Staay heeft contact gehad met Ad Los. Aan alle betrokken partijen (Waterschap,
Qbuzz en Stadsregio) wordt de routewijziging officieel voorgelegd.
Afgevoerde actiepunten.
Oversteek aan de Rijksstraatweg is zichtbaarder gemaakt.

4.

Woonvisie/Politie.
An Versteeg geeft de complimenten door aan Patrick Sepers over snelle reactie van de politie na
melding van overlast van het te snel varen op De Waal.
Wil Leensvaart vraagt meer controle bij zebra’s. Borden worden duidelijker gemaakt.
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Ingebrachte punten
Het streven is dat binnen 4 weken alle plattegrondborden zijn geplaatst.
Maarten van der Staay neemt contact op met Willem te Lintel Hekkert, met de vraag of het
reclamebord verplaatst kan worden naar een andere of de oude plek. Staat nu bij het parkje met het
VLasmannetje

Maarten van
der Staay

Hoogzandweg. De gemeente is akkoord gegaan met de bewoners dat de Hoogzandweg voorlopig
niet wordt afgesloten. Mocht er in de toekomst toch sluipverkeer geconstateerd worden, dan wordt
alsnog besloten om de weg af te sluiten. (zie ook verslag bewoners bijeenkomst 16/2)
Kruispunt Noldijk.
Zodra de gunning is verleend worden bewoners geïnformeerd. Planning is dat begin oktober alle
werkzaamheden afgerond zijn. Er is besloten om niet de hele weg af te sluiten, omdat alle (7)
bedrijven bereikbaar moeten blijven.
Contactpersonen bij de gemeente zijn Bas Moerkerke en Johan van der Ree.
Co2 opslag. Op 17 maart doet het college uitspraak. Donderdag 19 maart komt er een persbericht uit.
De leden worden geïnformeerd. Petra vraagt of de deelnemers reactie n.a.v. dit bericht willen mailen
naar Petra. Zij kan dan eventuele vervolg stappen gaan nemen.
Polder Nw. Reijerwaard.
Inspraakformulier en inspreektest wordt met het verslag verzonden.
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6.

Rondvraag
Oversteek Rijksstraatweg/Linnenstraat – aanduiding duidelijker maken. (schoolkinderen). Er worden
extra borden geplaatst met de aanduiding dat er fietsers kunnen oversteken. Note: Het blijft de
verantwoordelijkheid van de fietser(s).

Hans Muntz

Paula Esvelt meldt zich af voor de vergadering van 11 mei a.s.
Ankie van Ee meldt dat binnenkort haar bedrijfsruimte beschikbaar komt. Mogelijk kan hier een
buurtsuper gestart worden. De bestemming van opslagruimte zal dan wel gewijzigd moeten worden.
De werkgroep Buurtsuper heeft hierover een advies-aanvraag bij de gemeente lopen.
Op 19 maart om 20.00 uur wordt er in het gemeentehuis een samenspraak gehouden tussen leden
van alle wijkoverleggen en de gemeenteraad.
Op 23 maart is er een overleg gepland met de voorzitters van alle wijkoverleggen.
Vanuit Rijsoord zijn er plannen om voor alle wijken één vaste pagina te reserveren in De Combinatie.
Petra zal dit in het voorzittersoverleg aan de orde brengen en kijken wat andere voorzitters van dit
idee vinden.

Petra van
Nes – de
Man

Petra geeft aan Ad Vermeulen van Het Waterschap Hollandse Delta een aantal data door voor het
bijwonen van een vergadering. (Op 11 mei heeft Lex een agendapunt )
Petra neemt contact op met Raymond van Gemerden (Waterschap)over de stand van zaken
ecologische verbindingszone.
Hans Muntz neemt met Piet Dekker over de plaatsing van de AED. Is uitgevoerd.
Joop Horsten vindt de reclameborden aan de Geerlaan horizonvervuiling. Maarten bespreekt dit ook
met Willem ter Lintel.

Maarten
v.d. Staay

Zodra de temperatuur goed is wordt de leuning van de brug geverfd.
Beschadigd talud aan de Rijksstraatweg wordt zo spoedig mogelijk hersteld.
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
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Route buurtbus

Gemeente

Actie

Uit te voeren

Uiterlijke
oplossing

t.z.t.

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(staat op de prioriteitenlijst)
 Oversteek Rijksstraatweg
 Rekken met klimplanten plaatsen a/d geluidswal A16.
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