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1.

Opening en mededelingen.
Maarten van der Staaij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Nieuw in de
vergadering Jantine van Hal(wijkideeteam) en Maria Groeneweg, locatieleider Chr. Basisschool De
Klimop. Door verplichtingen elders komt Petra komt later.

Actie door:

Afmeldingen Ad Vermeulen, Peter Freling, Wil Leensvaart, Piet Dekker en Patrick Sepers.
Jesper Lagendijk (Sport en Welzijn) is aanwezig voor agendapunt 3.
De eerstvolgende vergadering is verzet naar 22 maart a.s. Freek van der Valk zal toelichting geven op
de stand van zaken boerderij Westeinde. Vergaderlocatie Hotel van der Valk.
2.

Politie.
Patrick Sepers hoort regelmatig klachten over het rijgedrag op de Rijksstraatweg door de jeugd.
Gevraagd wordt om te blijven melden bij de politie, zodat de politie actie kan ondernemen.
Woonvisie
Er komt een nieuwe wijk verdeling voor de woonconsulenten. Zodra de verdeling bekend is geeft Paula
dat door.

3.

Sport en Welzijn
Jesper Lagendijk is per 1 december 2009 combifunctionaris Rijsoord, voor beide basisscholen
Activiteiten per week voor alle kinderen uit de wijk, ook kinderen die niet op de beide basisscholen
zitten:
- Brede school activiteiten die bestaan uit activiteiten binnen de scholen of daarbuiten, en
pleintjessport.

Functie:
- Gymles (OBS de Piramide en CBS de Klimop)
- Tussen schoolse activiteiten (beide basisscholen totaal 4x per week) dus tijdens de overblijf
- Na schoolse activiteiten Sport en Spel (Pleintjessport dinsdag en donderdag op het
kunstgrasveld bij vv-Rijsoord en 1x per maand wordt er een clinic gegeven door een
vereniging)
- Na schoolse activiteiten Kunst en Cultuur (Brede School activiteiten start in de 1e week van
februari 2010. Cursus duurt 7 weken en na deze cursus wordt er geëvalueerd of dit een vervolg
kan hebben i.v.m. de kosten. Het is voor de kinderen uit groepen 3 t/m 8. Cursus jongleren,
fotografie, documentaire maken en djembe)
- Verenigingsondersteuning bij de vv-Rijsoord
Betrokken partners die de extra’s financieren zoals inhuur van vakleerkrachten voor de activiteiten en
materialen.
- OBS de Piramide
- CBS de Klimop
- VV-Rijsoord
- Stichting Ridderkerk Sport (Sport en Welzijn)
- Stichting Bobo (kinderopvang)
- Wijkidee team/Wijkoverleg
- Verenigingen?
Contact gegevens:
Email: j.lagendijk@sportenwelzijn.nl
Telefoon: 0614954953
4.

Beheer en uitvoering
Rotonde Rijksstraatweg. Op 1 februari 2010 is er een evaluatie bijeenkomst in de Wevershoeve. Aan
de orde komt ook de aankleding van de rotonde. Bewoners en het wijkoverleg krijgen voor deze avond
een uitnodiging.
Mauritshoek. Bewoners en het wijkoverleg krijgen een uitnodiging om te praten over de aanpak van
zowel de wortelopdruk als de parkeerproblematiek, dit is op ……………?
Krabbenscheer. Met het Waterschap en de natuur-en milieuvereniging Ridderkerk zijn
onderhandelingen opgestart met een goed resultaat. Ook de roei en scouting verenigingen van
Barendrecht zijn zijdelings betrokken via Petra. Zodra de krabbenscheer in de, door de “vergaderclub”vastgestelde vaarroute wordt geconstateerd, haalt het Waterschap het krabbenscheer weg.
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Het is de bedoeling dat er langs de oevers voldoende blijft liggen om te overleven en de Libelle een
kans op voortplanting te geven. Op 15 januari is er een vervolg overleg gepland.
Zodra de datum van het overleg over de vaartuigen registratie bekend is worden An Versteeg en Lex
van den Bos ook ingelicht.
5.

Verslag + actielijst 2 november 2009
N.a.v. pag 2 Piet Dekker vindt het jammer dat de rommel rondom het schoolmeestershuis niet door de
gemeente is opgeruimd. Het bladafval is wel door de wijkploeg afgevoerd.
N.a.v. actielijst.
De bankjes in de Ds. Visserstraat zijn geplaatst.
De route van de buurtbus is gewijzigd. Op de websiteresoord staan de haltetijden.
Zodra er meer bekend is over Het Waalbos worden de deelnemers ingelicht.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.

6.

Evaluatie resultaten wijkoverleg 2009.
De voorzitter heeft het afgelopen jaar op een aantal projecten die spelen in de wijken adhoc
gereageerd. De voorzitter vraagt aan de leden om vooral te reageren als er dingen niet goed gaan of
als men het niet eens is met zaken die zij onderneemt of inspreekt bij de raads/commissie vergadering
op het gemeentehuis, namens het wijkoverleg. De leden reageren positief en staan achter de voorzitter.
Voorlopig wil Petra voorzitter blijven van het wijkoverleg, ook als zij gekozen zou worden voor de
gemeenteraad namens Leefbaar Ridderkerk.

7.

Ontwikkelingen in de wijk.
o Polder Nieuw Reijerwaard/Freshworld
Bestuursovereenkomst is getekend. Indien men de tekst van de overeenkomst wilt lezen heeft Petra
die. Wordt vervolgd.
o Buurtsuper: stand van zaken
Informatie van de werkgroep (Nesia van Die) is bijgevoegd.
o Schoolmeestershuis
De gemeenteraad is geïnformeerd aan de hand van de raadsinformatiebrief.
Binnenkort wordt er met de Kerngroep een afspraak gemaakt om te praten over de randvoorwaarden
waaronder het Schoolmeesterhuis verkocht zal gaan worden.
Projectleider blijft Sabrina Jonkman van de afdeling SO (s.jonkman@ridderkerk.nl en 451 219)
o (Voorontwerp) Bestemmingsplan Groene Schakel Noldijk (Boomgaard)
Naar aanleiding van een brief aan het wijkoverleg, en een bericht in de Combinatie aan alle bewoners
over het voorontwerpbestemmingsplan heeft het wijkoverleg een bezwaarschrift geschreven. Het
Wijkoverleg blijft bij het standpunt dat de Groene Schakel Noldijk “Boomgaard met agrarische
landschappelijke waarde” moet blijven en steunt dus niet de plannen van de gemeente er de
bestemming “recreatie” aan te geven. Het traject om te komen tot een definitief bestemmingsplan is
nog in de beginfase. Aangeraden wordt om met Elly van Pagee een gesprek aan te gaan over de
procedure en over hoe er verder wordt omgegaan met het bezwaarschrift c.q. reactie.
Petra, Maarten en Wim zullen dit gesprek aangaan.
o

Advies wijkoverleg
o N.a.v. de presentatie van dhr. Van den Heuvel en mw. Ferbrache over een invulling van de
grond van de Boomgaard( dhr. van den Heuvel is eigenaar) namelijk 8 ha. van de grond
bebouwen met koelloodsen van ten minste 14 meter hoog en de eromheen liggende 6 ha.
inrichten als een opvangcentrum voor inheemse dieren, geeft het wijkoverleg aan dat zij
vasthouden aan hun eigen reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Groene Schakel
Noldijk van de gemeente. Wens blijft de groene invulling met agrarisch landschappelijke
waarde, dus het weer inplanten van een boomgaard..
o N.a.v. de eerdere presentatie van Kanters projectontwikkeling over de bouw van ongeveer
65 huizen op het terrein van busbedrijf De Jong Tours, en de woning van fam.
Nunnikhoven geeft het wijkoverleg aan dat zij op deze locatie graag ook starterswoningen
en seniorenwoningen wensen, en het niet eens zijn met de opgaaf van de gemeente er
ongeveer 30 huizen (€1.000.000) te bouwen. Bij 65 woningen zou dat bedrag gehalveerd
kunnen worden.
Deze adviezen worden ook schriftelijk aan beide partijen gestuurd.
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8.

Rondvraag
Het paaltje op het fietspad tussen de Handelsweg en Rijksstraatweg wordt teruggeplaatst zodra de
gladheidbestrijding is afgelopen
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 22 maart 2010
Verslagnr.

Omschrijving



Actie

Uit te voeren

Uiterl. oplossing

2009
2010-01

Route buurtbus
Gemeente
t.z.t.
Mauritsweg/Mauritshoek
Louis Bakker
wortelopdruk
2010-01
Locaties aangeven voor plaatsen
Allen
van fietsbeugels bij bushaltes
2010-02
Uitnodigings brief rotonde
Joé Bos
Rijksstraatweg
2010-02
Overleg plannen Richard Martens Hans Muntz
en Ton Langerak betr. Freshworld
Aandachtspunten vanuit de wijk
 Monument boerderij West-einde (v.d. Valk) de heer F. van de Valk begin 2010.agendapunt
22/3
 Oplossen Wateroverlast-problematiek Mauritsweg/Mauritshoek
 Aanleggen voetpad vanaf Mauritsstraat naar het viaduct(staat op de prioriteitenlijst)
 Stand van zaken Waalbos
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