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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:22 maart 2010 
Hotel Van der Valk 
Aanwezig: 
Stenny Struik    Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl 
Hans Muntz    Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl 
An Versteeg    Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Maarten van der Staay    Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.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 
Henk Konings    O.B.S. De Piramide hkonings@depiramide.nl  
Joé Bos    Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl 
Joop Horsten    Leefbaar Rijsoord joophorsten@planet.nl 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl 
Jantine van Hal    Wijkideeteam halvanj@zonnet.nl 
Maria Groeneweg Locatieleider chr. Basisschool De Klimop 

klimopridderkerk@zonnet.nl 
Patrick Sepers    Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl 
Ellen Smit    Politie Rijnmond  
Peter Freling    Bewonersvereniging Jonge Jan pfreling1@hetnet.nl 
Piet Dekker    Woningbouwver. “Rijsoord”/REO 
Wil Leensvaart    Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Freek van der Valk    Genodigde 
Afwezig: 
René Belder    Stichting Dynamiek r.belder@sportenwelzijn.nl 
Ad Vermeulen    Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
Petra van Nes - de Man   Voorzitter klaaspetra@hotmail.com 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Lex van den Bos   Bewoner ’t Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl 
Leo Gielbert    Stichting Oude Kern Rijsoord  
Ted Blesgraaf    Wethouder/Wijkportefeuillehouder Rijsoord 
 
Afschrift aan:agendaleden. 
De heer P. Vermeulen, SRS p.vermeulen@sportenwelzijn.nl 
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Marten Japenga Stichting Dynamiek m.japenga@sportenwelzijn.nl  
Archief (per interne post def.verslag) 
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1. Opening/mededelingen  
 Maarten van der Staaij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Afmelding: Petra van 

Nes-de Man, Ted Blesgraaf, Lex van den Bos, Ad Vermeulen en Leo Gielbert. Patrick Sepers heeft te 
kennen gegeven later te komen.  
 
Op uitnodiging is aanwezig de heer Freek van der Valk.  
 
Toegevoegd agendapunt: voorzitterschap Petra van Nes-de Man.  
 
Het collegebezoek van 1 juni wordt afgelast. De collegebezoeken van Slikkerveer en West zijn ook 
afgelast. Er wordt gewacht op de vorming van het nieuwe college.  
 
Petra, Maarten en Wim van Wingerden gaan als afgevaardigden van het wijkoverleg naar de receptie 
van Maarten den Boef op 26 maart a.s.  
 
Brief Alblas. Woningbouwproject De Jong Tours. Mits het plan doorgaat, kunnen door de vrije 
woningmarkt ook mensen van buiten Rijsoord zich inschrijven. De inschrijfduur van de woningzoekende 
is hierbij wel van belang.  

 

 

2. Stand van zaken boerderij Westeinde 
Door de recessie heeft de directie van Van der Valk moeten besluiten om het opknappen van de 
boerderij in 4 fases uit te gaan voeren. 1e fase start na de zomer met het aanbrengen van een nieuwe 
fundering. In 2011 start de 2e fase. Mocht de economie weer aantrekken, dan volgt zo spoedig mogelijk 
de 3e fase. Dan zal ook duidelijk zijn welke functie het gebouw gaat krijgen.  
 

 

3.  Woonvisie 
Door andere verplichtingen op de maandagavond kan de nieuwe wijkconsulent Lucia Snijders de 
vergadering niet bijwonen. Paula Esvelt vervangt haar. De volgende keer komt een andere collega.  
Politie. 
Patrick heeft vastgesteld dat het rijgedrag bij de nieuwe rotonde redelijk is. In februari is de actie “veilig 
naar school”gehouden. Regelmatig komen er klachten over het rijgedrag van fietsende schoollieren. 
Hans Muntz vraagt om met regelmaat te surveilleren op de Rijksstraatweg. 
 
Aandachtspunt: verblijfsverbod + APV verlengen bij de surfbocht. 
 

 

4. Verslag + actielijst 11 januari 2010 
Pagina 3 Fam Nunnink- moet zijn Nunnikhoven.  
 
Hierna wordt het verslag vastgesteld.  
Actielijst: Route en zaterdagdienst buurtbus wordt aangepast.  
Afgehandelde actiepunten: 

 Locaties voor het plaatsen fietsbeugels zijn doorgegeven. 
 Uitnodigingen rotonde Rijksstraatweg zijn verstuurd. 

 

 

5. Beheer- en uitvoering  
Vraag: rotonde Rijksstraatweg 
In de voorwaarden door de gemeente gesteld in de bewonersbrief staat:  
 1.10 m. hoog grondwerk is dat vanaf de weg of vanaf de rotonde. 
 Is de 1.10m. hoogte wel veilig, men kan dan de over het asfalt fietsende fietsers niet meer zien? 

Het zou toch laag blijven? 
 
Antwoord Hans Muntz: 1.10 m is vanaf de weg gemeten. De hoogte is de standaard CROW 
aanbeveling.. De verantwoordelijkheid invulling rotonde ligt bij de gemeente. Toelichting: De naam 
CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, 
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen CROW 
steeds meer een platformfunctie kreeg. Sinds 2004 is CROW niet langer een afkorting, maar een eigen 
naam. 
Het wijkoverleg gaat akkoord met het voorstel dat de rotonde voorlopig wordt ingeplant. Het 
kunstvoorwerp komt later aan de orde.  
De wijkwethouder heeft in de brief van 1 maart te kennen gegeven dat er tot en met 31 maart 
gereageerd kon worden over eventuele aanpassingen in het groenontwerp. Een termijn vaststellen was 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

  3 

noodzakelijk in verband met het feit dat er alleen in het voorjaar geplant kan worden.   
 
Veilige oversteekplaats Rijksstraatweg naar scholen.  
Vorig jaar heeft er op verzoek van het wijkoverleg/Nesia van Die een aanpassing plaats gevonden aan 
de kruising Rijksstraatweg-Linnenstraat. Op deze kruising is de oversteek plaats aangegeven met 
markering. Tevens zijn er extra borden geplaatst die weggebruikers op de Rijksstraatweg opmerkzaam 
moeten maken op overstekende fietsers. Fietsers hebben geen voorrang bij een oversteekplaats. Bij 
dikkere belijning creëer je schijnveiligheid volgens Hans Muntz.  
 
Lekkende bomen in de Mauritshoek. Reactie Hanke Boom: in de gehele gemeente Ridderkerk staan 
diverse “lekkende” bomen. Deze bomen worden niet vervangen. 
 
Parkeerproblematiek Mauritshoek: het aangepaste plan wordt in week 12 aan de bewoners verzonden. 
  
Stand van zaken riolering, persleiding Mauritshoek stand van zaken.  
Note: de leiding wordt ook onder de rijkswegen en de Geerlaan heen geperst.  
 
Krabbenscheer: De afspraak met het Waterschap Hollandse Delta is verzet. Het Waterschap heeft 
toegezegd de vaarweg vrij te houden van krabbenscheer.  
 

 
 
 
 
Hans Muntz 

6. Ontwikkelingen in de wijk 
Buurtsuper. 
Vergunningaanvraag wat betreft de deur is in behandeling. TNT heeft te kennen gegeven medewerking 
te verlenen. Stomerij Vendrig van Wingerden wil ook meewerken aan een ophaalpunt in de buurtsuper. 
In april is er weer een vergadering gepland. Stichting Noh-overstap (re-integratiebedrijf voor mensen 
met een beperking) is bereid mee te financieren.  
 
Schoolmeestershuis. Sabrina Jonkman zorgt voor een schriftelijk verslag.  
 
Brief van de Heuvel/De boomgaard. Zie advies van het wijkoverleg in het verslag van 11 januari jl. De 
afdeling stedelijk ontwikkeling is bezig met het verwerken van de reacties op het voorontwerp-
bestemmingsplan. 
 
Polder Nieuw –Reijerwaard/Verenambacht 
Informatie Petra van Nes de Man 
1 maart is er weer een overeenkomst getekend door toenmalig wethouder Maarten den Boef namens 
Ridderkerk. Informatie hierover staat ook in de huis aan huis verspreide flyer van Leefbaar Ridderkerk, 
1 maart jl. en de website. 
  
Vraag: 
Over Verenambacht komen toch weer klachten van geluidoverlast en parkerende chauffeurs. Wat is de 
stand van zaken m.b.t. de handhaving?  
 
Antwoord (Ton Langerak) 
Er lopen gesprekken tussen de gemeente en vertegenwoordiger van Freshworld over een collectieve 
beveiliging. Deze gesprekken lopen nog en uitvoering is ook afhankelijk van de bereidheid van 
voldoende bedrijven om hier aan mee te betalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SSabrina Jonkman 

7. Voorzitterschap Petra van Nes de Man 
De voor en nadelen worden overwogen.  
Het wijkoverleg besluit om op de zelfde voet door te gaan en na een jaar te gaan evalueren.  
Als er praktische problemen komen van beide kanten dan wordt dit punt weer op de agenda geplaatst.  
Wel geeft Joé aan dat het verstandig is om na te denken over het namens het wijkoverleg inspreken in 
de raad en of dit niet beter door iemand anders gedaan zou kunnen worden. 
Om wijkbewoners ook gelegenheid te geven te reageren op dit punt, wordt het ook op de website 
geplaatst.  
 

 

8. Rondvraag 
Maria Groeneweg: Verzoek om op kruising rotonde Rijksstraatweg –Noldijk( op de poot van de Noldijk) 
een spiegel te plaatsen voor overstekende fietsers.  
Wil leensvaart.  
Stand van zaken Waalbos. 1e gedeelte uitvoering vanaf Dick Weert tot aan de Ds. Allendorpstraat start 
eind 2010. Peter Freling vraagt of de bewoners van de Ds. Allendorpstraat ook worden geïnformeerd 

 
Hans Muntz 
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wat het vervolg is.  
Opmerking Joé n.a.v. mailwisseling Petra met DLG: Projectleider: mw. Rosenboom zal de volgende 
keer tijdens het wijkoverleg aanwezig zijn om e.e.a. toe te lichten. 
 
Ankie van Ee. Nadat de projectontwikkelaar 2 stukken grond had aangekocht, is de sloot aan de 
Mauritsstraat gedempt. Het waterschap heeft toestemming gegeven ter plaatse een uitrit te maken. 
Volgens de afdeling vergunning en handhaving van de gemeente ligt de uitrit hier illegaal en gaat dit 
ten koste van de parkeerplaatsen.  
Tevens was afgesproken dat de sloot aan de Geerlaan verbreed zou worden i.v.m. waterberging.  
 
Opmerking Joé n.a.v. bericht Waterschap (Ad Vermeulen): het beste is om dit te melden bij het 
waterschapsloket (gegevens hieronder). Ik heb dit ook aan Ankie van Ee gemaild. 
 
De afspraak wordt gemaakt dat de rotonde op de Rijksstraatweg voorlopig wordt ingeplant. Het 
kunstwerk komt later aan de orde.  
 
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 17 mei 2010  

Verslagnr. Omschrijving  Actie  Uit te Uiterl. oplossing 

2009 Route buurtbus Gemeente t.z.t. Wordt aangepast 
2010-01 Mauritsweg/Mauritshoek wortelopdruk hans Muntz  Wordt opgepakt. 
2010-03 Spiegel plaatsen kruising Rstr.weg-Noldijk Hans Muntz  mei  
2010-03 Veilige oversteek rijksstraatweg naar 

scholen 
Hans Muntz mei ?? Hier is nu toch antwoord op gegeven?

 
2010-03 Schoolmeesterhuis verslag Sabrina 

Jonkman 
mei  

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 W aalbos 

 

 
 
 
 
 
Joé Bos 

 


