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Verslag Wijkoverleg Rijsoord
Datum:17 mei 2010
Locatie voetbal vereniging Rijsoord
Aanwezig:
Stenny Struik
Hans Muntz
An Versteeg
Maarten van der Staay
Wim Belder
Joé Bos
Joop Horsten
Wim van Wingerden
Jantine van Hal
Peter Freling
Piet Dekker
Lex van den Bos
Leo Gielbert
Afwezig:
Ad Vermeulen
Louis Bakker
Ankie van Ee
Lucia Snijders
Henk Konings
Maria Groeneweg
Patrick Sepers
Wil Leensvaart
Petra van Nes - de Man

Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl
Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl
Stichting Oude Kern anenfred@hetnet.nl
Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.nl
Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com
Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl
Leefbaar Rijsoord joophorsten@planet.nl
Voetbalver. Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl
Wijkideeteam halvanj@zonnet.nl
Bewonersvereniging Jonge Jan pfreling1@hetnet.nl
Woningbouwver. “Rijsoord”/REO
Bewoner het Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl
Stichting Oude Kern Rijsoord
Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl
Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl
Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com
Woonvisie, consulent l.snijders@woonvisie.com
O.B.S. De Piramide hkonings@obsdepiramide.nl
Locatieleider chr. Basisschool De Klimop
klimopridderkerk@zonnet.nl
Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl
Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl
Voorzitter klaaspetra@hotmail.com

Afschrift aan:agendaleden.
De heer P. Vermeulen, SRS p.vermeulen@sportenwelzijn.nl
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk a.ouwensslingerland@hccnet.nl
De heer S. de Nooij, SWOR sdenooij@swor.nl
Stichting Dynamiek A. Groenewegen coördinator jongerenwerk
a.groenewegen@sportenwelzijn.nl
Marten Japenga Stichting Dynamiek m.japenga@sportenwelzijn.nl
Archief (per interne post def.verslag)
Inter/Intranet.def.verslag
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1.

Opening/mededelingen
Vanaf 19.30-20.30 uur geven medewerkers van DLG een presentatie over Het Waalbos. Bewoners van
de Jonge Jan, De Kikker en de Waalweg zijn hiervoor uitgenodigd. Het reeds eerder vastgestelde plan
is opnieuw uitgelegd met daarbij een planning betreffende het uit te voeren werk.
Omdat Petra een andere afspraak heeft opent Maarten de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
Niet aanwezig: Wil Leensvaart (m.k) Ankie van Ee, Patrick Sepers, Lucia Snijders (m.k.), Patrick
Vermeulen (m.k.) Henk Konings, Maria Groeneweg (m.k.).
De rotonde ziet er naar ieders tevredenheid goed uit. Hans Muntz heeft nog een afspraak met de
bewoner van Noldijk 3 over een kleine aanpassing. De spiegel aan de Noldijk/Rijksstraatweg wordt
teruggeplaatst.
Voor schoolse activiteiten in de wijk krijgt Sport en Welzijn € 1000, - van het wijkbudgetteam..
Informatie over krabbenscheer wordt tijdens de vergadering verspreid. De niet aanwezigen krijgen het
alsnog toegestuurd. Zodra er geconstateerd wordt dat Het Waterschap zich, conform de afspraak niet
houdt aan het onderhoud, wordt een ieder verzocht dit aan Petra te melden.
De Nes Rijsoord. Petra geeft wensen/ideeën door aan Sabrina Jonkman.

2.

Waterschap
De deelnemers zijn ontevreden over de regelmatige afwezigheid van het Waterschap. Joé Bos neemt
contact op met Ad Vermeulen.

Joé Bos

Correctie op de eerder toegestuurde mail. Dam a/d Mauritstraat
De watergang waar de dam is ingelegd, is van Het Waterschap en niet zoals eerder was gemaild
van Rijkswaterstaat.
De dam is vergund dus daar kan niets tegen gedaan worden.
De uitrit ligt op gemeentelijke grond.
In eerste instantie wordt nu met verschillende collega’s nagegaan of /en hoe dit kan worden opgepakt.
De gemeente heeft immers jaren geleden de vergunningen voor uitritten afgeschaft.
3.

Woonvisie
Door andere verplichting op de maandagavond kan de nieuwe wijkconsulent Lucia Snijders de
vergaderingen op maandagavond niet bijwonen. Zodra er specifiek punten voor Woonvisie op de
agenda staan (dus met namen genoemd) zal er iemand van Woonvisie aanwezig zijn.
Lucia Snijders zorgt dan voor vervanging.

4.

Verslag + actielijst 22 maart 2010
Pagina 2 punt 5. CROW norm wordt gewijzigd in “CROW aanbeveling.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v. actielijst. Mauritshoek zie brief RU10/02726-SB/hm van 25 maart jl.
Buurtsuper: Joé benadert Dhr. H. van Belle van NOHE-Overstap.
3/6/10: Helaas is een subsidieaanvraag niet toegekend. Deze subsidie aanvraag bij StartFoundation
was noodzakelijk om het geheel draaiend te krijgen. Dhr. Van Belle is op dit moment andere financiers
aan het zoeken.
De route van de buurtbus is aangepast. Station Barendrecht is nu in de route opgenomen.
Veilige oversteek Rijksstraatweg naar scholen: Het is moeilijk om in de bocht een aanpassing te doen.
Volgens Hans Muntz moet er geen schijnveiligheid gecreëerd worden. Blijft aandachtspunt

5.

Ontwikkelingen in de wijk
Polder Nieuw Reijerwaard.
Bijlage structuurvisie provincie reactie 17-01-2010 aan een ieder gestuurd.
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Joé Bos
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Johan Pors spreekt in namens het wijkoverleg tijdens de hoorzitting in Den Haag op 17 mei om 16.00
uur. Petra was er deze middag bij.
6.

Rondvraag
Joop Horsten: Waarom zijn de knotwilgen gerooid lang de weg vanaf de Mauritsstraat tot aan het
fietspad voor het viaduct.

Louis Bakker

Louis Bakker en Joop Horsten gaan in overleg over de groenstrook Mauritshoek 58 t/m 60.
Rijsoord Vlasstraat: kledingcontainer en glasbak. Reactie Marco Zijlmans:
De glasbak gaat ook ondergronds. In de eerste bestelling aan de leverancier van de ondergrondse
containers is geen rekening gehouden met de nieuwbouw-projecten in Ridderkerk. Inmiddels zijn die
nieuwbouw-projecten ( 3 rivieren, 4 jaargetijden, enz. ) gerealiseerd en zijn daar ook ondergrondse
containers geplaatst. Dit houdt echter in dat er in de uitloop naar het einde van het project
ondergrondse containers te kort waren. Ze zijn wel besteld maar levering duurt even.
De klacht over de kleding container is direct aan NV MAR doorgegeven en ik zal zelf ook proberen
contact te maken met KICI. Dank voor de reactie.
Freshworld. Een oplossing voor de overlast van de chauffeurs is nog niet gevonden.
Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) is gratis bij de gemeente aan te vragen.
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 6 september 2010
Verslagnr.

2010-01
2010-03

Omschrijving



Mauritsweg/Mauritshoek wortelopdruk
Schoolmeesterhuis verslag

Hans Muntz
Sabrina
Jonkman
Joé Bos

Actie

Uit te

Uiterl. oplossing

Wordt opgepakt.
mei

2010-04
Waterschap deelname/aanwezigheid
sept
Aandachtspunten vanuit de wijk
 Monument boerderij West-einde (v.d. Valk)
 Oplossen Wateroverlast-problematiek Mauritsweg/Mauritshoek
 Aanleggen voetpad vanaf Mauritsstraat naar het viaduct(staat op de prioriteitenlijst)
 Stand van zaken Waalbos
 Veilige oversteek Rijksstraatweg naar de scholen
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