1

Verslag Wijkoverleg Rijsoord
Datum:6 september 2010
Locatie jeugdhonk van de voetbal vereniging Rijsoord
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
Wim Belder
Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com
Joé Bos
Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl
Jantine van Hal
Wijkideeteam halvanj@zonnet.nl
Piet Dekker
Woningbouwver. “Rijsoord”/REO
Lex van den Bos
Bewoner het Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl
Leo Gielbert
Stichting Oude Kern Rijsoord
Henk Konings
O.B.S. De Piramide hkonings@obsdepiramide.nl
Maria Groeneweg
Locatieleider chr. Basisschool De Klimop
klimopridderkerk@zonnet.nl
Ingrid van Rookhuizen
Locatie manager obs de Piramide
ivanrookhuizen@obsdepiramide.nl
Ankie van Ee
Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com
Petra van Nes - de Man
Voorzitter klaaspetra@hotmail.com
Marian de Vree
Wijkideeteam
Tineke Lagendijk
Wijkideeteam
Afwezig:
Ad Vermeulen
Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl
Louis Bakker
Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl
Martijn Gorter
Woonvisie, consulent m.gorter@woonvisie-ridderkerk.nl
Patrick Sepers
Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl
Wil Leensvaart
Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl
Joop Horsten
Leefbaar Rijsoord joophorsten@upcmail.nl
Wim van Wingerden
Voetbalver. Rijsoord wjvanwin@xs4all.nl
Peter Freling
Bewonersvereniging Jonge Jan pfreling1@hetnet.nl
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
Archief (per interne post def.verslag)
Inter/Intranet.def.verslag

1

2
1.

Opening/mededelingen
Na de discussie kerntakennotitie participatie verlaat Maarten van der Staaij de vergadering i.v.m.
verplichtingen elders.
Wethouder Meindert Vroegindeweij(m.vroegindeweij@ridderkerk.nl ) en Ankie Feldbrugge zijn
aanwezig voor het agendapunt “Bespreking kadernotitie participatie.
Voor de bespreking van de kadernotitie participatie zijn de leden van het wijkideeteam ook uitgenodigd.
Niet aanwezig met kennisgeving. Wil Leensvaart, Patrick Sepers, Martijn Gorter, Wim van Wingerden,
Louis Bakker, Peter Freling en Joop Horsten.

2.

Woonvisie
Martijn Gorter is de nieuwe woonconsulent. Hij verontschuldigt zich dat hij niet kan komen. Zijn streven
is de volgende vergaderingen aanwezig te zijn.

3.

Afweging kadernotitie Participatie.
Na afloop van de discussie worden alle reacties gebundeld en zo spoedig mogelijk teruggekoppeld
naar het wijkoverleg.
Reactie Stenny d.d. 7-09-10:
Is de volgende dag aan een ieder gemaild.

4.

Ontwikkelingen in de wijk.
De Rijsoorddag is uitstekend verlopen, de kraam van het Wijkoverleg en het Wijk-Idee-Team zijn
bemand geweest, maar het had fijn geweest als er meer medewerking van leden geweest zou zijn
(uiteraard indien mogelijk) voor wat bemannen aangaat maar ook het aankleden. Er was een
medewerker van de Landinrichtingscommissie die vragen en opmerkingen over het Waalbos heeft
beantwoord en meegenomen.
Gondelvaart: Petra benadert de Oranjevereniging met de vraag waarom er geen beroep op extra hulp
vanuit de wijk is gedaan bij het aanleggen van de verlichting enz.
Vanuit het wijkoverleg is geen belangstelling om mee te varen in de Gondelvaart. Het wijkideeteam
zorgt wel voor een vlot en vaart mee.
Buurtsuper: Nesia van Die maakt een afspraak met Hans van Belle van stichting No-he overstap. Er
moet nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen naar de bewoners toe. Ook gaat ze samen met Petra
nog eens met dhr. Janssen van de Rabobank om de tafel zitten om te praten over een subsidie en een
pin-mogelijkheid.
Waalbos: Volgens de heer Jansen van DLG start de eerste fase (achter Jongejan en t.h.v.
Heerjansdam) in het voorjaar van 2011. Er wordt nu een aannemer gezocht zodat er dan echt “een spa
de grond in kan”.
Polder Nw. Reijerwaard: Het college wil de polder gefaseerd bestemmen alleen voor AGF bedrijven.
Eerst de “Elleboog” en dan als het echt noodzakelijk is de “Taartpunt” en dan als laatste als er
noodzaak is het “Middenstuk”. Er ligt nu een aanvraag voor slechts 10 hectare voor de komende 10
jaar, vanuit Barendrecht/Freshworld.
Reactie Petra d.d. 11-10-10:
Op 17 september jl. zijn een aantal mensen van het wijkoverleg door de wethouder bijgepraat. De
“Elleboog” is 25 ha. groot. Het college gaat het uitgangspunt m.b.t. gefaseerd bestemmen bespreken
met Barendrecht, de Stadsregio, Rotterdam en de Provincie. Wanneer die akkoord gaan met deze
voorwaarden, zou er een begin gemaakt kunnen worden. Men gaat over tot het voor een deel inrichten
van de polder als bedrijventerrein, omdat het plan niet meer verder terug te draaien is (door het vorig
college getekende bestuursovereenkomst twee dagen voor de verkiezingen en de Crisis- en
Herstelweg). De wethouder betreurt dat dit zo is gelopen en wil zelf niet verder gaan dan het gefaseerd
ontwikkelen van de polder voor AGF-bedrijven op basis van nut en noodzaak. Dat betekent dat het nog
heel lang kan duren voor de polder is omgebouwd naar bedrijventerrein.
Tijdens de wijkavond 25 augustus j.l. kwamen ook veel klachten over de nog altijd voort durende
overlast van geluid en chauffeurs van Veren Ambacht. Petra heeft de bewoners toegezegd dit op te
pakken. Er wordt een werkgroep, ook met bewoners van de Rijksstraatweg, gevormd en allereerst een
overleg bij de gemeente gepland.
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Boerderij Westeinde: Van der Valk heeft toegezegd nog dit jaar te starten met de
funderingswerkzaamheden zodat de restauratie uiterlijk 29 juni 2012 (vijfjarig jubileum) afgerond kan
zijn.
Reactie Joé Bos d.d. 24/09/10:
Van der Valk heeft n.a.v. reactie van het college gevraagd of Van der Valk er in plaats van de
appartementen een locatie voor bruiloftfeesten e.d. van mag maken. Dit betekent een nieuwe of
gewijzigde vergunningaanvraag. Het college wil hier aan meewerken. Zij willen echter ook dat Van der
Valk gaat starten met de werkzaamheden. Er is nu afgesproken dat Van der Valk op basis van de
huidige vergunning gaat starten met herstel van de fundering.
5.

Verslag + actielijst 17 mei 2010
Ongewijzigd vastgesteld.

6.

Rondvraag
Joé Bos
An Versteeg : An kreeg begin september de mededeling dat de bossages in de groenstrook van de
gemeente naast haar huis verwijderd zou worden. Het argument van de gemeente was, dat hier ruw
gras moet komen waardoor er onder andere weer zicht op De Waal ontstaat. Dit klopt niet omdat er
langs de Waal op eigen grond bomen staan waardoor je toch niet op de Waal kan kijken. Volgens haar
is dit een ingreep in het beeld van Rijsoord. Daarnaast wordt deze bossage nu door fam. Versteeg
onderhouden. Zij wensen de huidige situatie te behouden.
An begrijpt niet dat de plannen niet eerder in het wijkoverleg ter sprake zijn gebracht. Petra geeft aan
dat dat normaal gesproken voor kleinschalige wijzigingen ook niet gebeurd.
Joé Bos benadert collega’s hierover.
Reactie Joé Bos d.d. 23-09-10:
Formeel is dit gemeentegrond en moet de gemeente dit onderhouden. In het beheerplan staat dat deze
hele strook ruw gras zou moeten zijn. Daaraan gekoppeld zitten dan ook de kosten voor het onderhoud
(maaien). De bedoeling was dan ook om deze strook weer in de staat te brengen zoals die is
beschreven in het beheerplan. Dit is het standpunt van de gemeente.
Gezien het feit dat dit stuk grond al heel lang op een bepaalde manier wordt onderhouden door Familie
Versteeg en in het voorjaar een eenmalige terugsnoei door de gemeente, (op basis van mondelinge
afspraken) was het aankondigen van het verwijderen van de bossage wel een grote stap in een zeer
kort tijdsbestek.
Vanwege de voorgeschiedenis wordt nu eerst intern bekeken welke mogelijkheden er zijn om de
standpunten van fam. Versteeg en de gemeente bij elkaar te brengen. Daarna wordt er een afspraak
gepland met de fam. Versteeg waar de groenbeheerder en wijkaccountmanager bij aanwezig zullen
zijn.
Mijns inziens was dit geen zaak waar het wijkoverleg door ons over geïnformeerd had moeten worden,
omdat het standpunt van de gemeente helder is. Wat ons betreft is dit een zaak tussen gemeente en
fam. Versteeg. Omdat het in het wijkoverleg is ingebracht en wij hier actie op nemen, zullen wij
resultaten uit het overleg met fam. Versteeg wel terugkoppelen in het wijkoverleg.
Het staat het wijkoverleg overigens vrij om ons ongevraagd advies te geven over deze kwestie.
Piet Dekker. Waarom zit er in de haag op t/h Rijksstraatweg 28 en de naast staande winkel een lelijke
verlaging in de heg. (Hans Muntz/Louis Bakker)
Antwoord: Tijdens de aanleg van dat nieuwe stukje Rijsoordsestraat is een Beukenhaag geplaatst. Een
bewoner heeft geklaagd dat de heg te hoog is en gevaar oplevert voor het verkeer. Na overleg met
diverse partijen is besloten om de haag ter hoogte van woning nr. 28 en de daarnaast staande winkel te
verlagen naar de veilige hoogte van 80 centimeter. Nu blijkt dat op een illegale wijze door iemand de
heg onder handen is genomen. Hierbij is de heg ingekort tot ongeveer 50 centimeter. Het is niet bekend
wie dit heeft gedaan. De afdeling Groen overweegt nu om nieuwe boompjes te plaatsen en deze
(voorlopig) vast te zetten aan planken zodat de hoogte van 80 centimeter gewaarborgd blijft.
Zie foto’s.
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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 1 november 2010
Verslagnr.

2010-01

Omschrijving



Mauritsweg/Mauritshoek wortelopdruk

Hans Muntz

Actie

Uit te

Uiterl. oplossing

Wordt opgepakt.

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

4

