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 Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:7 december 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 
Piet Dekker    Woningbouwver “Rijsoord”/REO 
Ingrid van Rookhuizen Locatie manager obs de Piramide 

ivanrookhuizen@obsdepiramide.nl  
Petra van Nes - de Man   Voorzitter klaaspetra@hotmail.com 
Martijn Gorter Woonvisie, consulent m.gorter@woonvisie-ridderkerk.nl 

tel 494933 
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 
Eveline Freling    Sport en Welzijn e..freling@sportenwelzijn.nl 
Corstiaan Kanters   c.kanters@ridderkerk.nl 
Afwezig: 
Ad Vermeulen    Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Patrick Sepers    Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl 
Jantine van Hal    Wijkideeteam halvanj@zonnet.nl 
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 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
 
Afschrift aan:agendaleden. 
De heer P. Vermeulen, SRS p.vermeulen@sportenwelzijn.nl 
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk a.ouwens-

slingerland@hccnet.nl 
De heer S. de Nooij, SWOR sdenooij@swor.nl 
De heer R. Belder r.belder@sportenwelzijn.nl 
 
Archief (per interne post def.verslag) 
Inter/Intranet.def.verslag 
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1. Opening/mededelingen 

 
Petra heet iedereen van harte welkom. Namens Sport en Welzijn is aanwezig Eveline Freling.  
 

 

 Niet aanwezig met kennisgeving., Patrick Sepers, Louis Bakker, Leo Gielbert, Ad Vermeulen. 
Niet aanwezig zonder kennisgeving: Henk Konings, Maria Groeneweg, Jantine van Hal. 
 
Geplande data 2011 wijkoverleggen: 21 febr. 11 april, 19 september en 14 november. 
 
Voor de samenhang vindt Petra dat er te weinig vergaderingen gepland zijn in 2011. Door de gemeente worden 
vier vergaderingen per jaar gefaciliteerd.  Er wordt afgesproken om nogmaals te overleggen of er twee extra 
vergaderingen, één voor de zomervakantie en één in december of januari vast te leggen is in overleg, en dan 
zonder de facilitering van de gemeente. Dat zou ook één vergadering met het Wijk-Idee-Team gezamenlijk kunnen 
zijn. 
 
Jaarplan 2011/2012. 
In het eerste kwartaal van 2011 wordt het jaarplan van 2012 besproken. Daarna wordt de input verwerkt en 
betrokken bij het opstellen van de begroting 2012. Na het vaststellen van de kadernota wordt dan vlak na de 
zomer besproken wat er met de input is gedaan. Vervolgens wordt eind 2011 het definitie jaarplan voor 2012  
besproken. (zie ook de eerder gestuurde brief over de jaarplannen). Per kwartaal wordt het jaarplan 
geactualiseerd.  
 

 

2. Woonvisie 
Martijn Gorter is per 1 september 2010 woonconsulent van de wijken Rijsoord, West en Oostendam. 
Zodra er iets speelt in de wijk wat Woonvisie aan gaat, kan Martijn gebeld worden op nummer: 494933 
 

 
 

3.  Beheer en Uitvoering 
Op de bijlage bij de agenda is antwoord gegeven op de ingebrachte agendapunten.  
 
Parkeren auto’s Waaldijk thv Strevelszicht. Hans Muntz kijkt of dit punt aangepast kan worden. 
 
Werkzaamheden Mauritshoek (bomen/parkeren) 
De aannemer hoopt in week 49 weer aan het werk te kunnen. 
Omdat de tijd tot aan de feestdagen te kort is om nog te beginnen met de aanleg van de parkeerplaatsen in de 
hoek bij huisnummer 5, wordt er eerst de aanleg van 2 extra parkeerplaatsen tegen over huisnummer 85 en 
aansluitend het aanbrengen en verplaatsen van een aantal P-tegels en witte markeringen aangebracht. 
 
De vervolgwerkzaamheden starten weer op 4 januari, onder voorbehoud van werkbaar weer. 
 
Joop Horsten vraagt zich af wanneer de Mauritshoek herstraat wordt.  
 
De communicatie naar bewoners bij eventuele vertragingen e.d. moet beter.  
 
Wens wijkoverleg: het wandel/fietspad langs De Geerlaan en gedeelte bij de hervormde kerk vanaf de Hermitage 
uit laten voeren. (liefst in 2011).  
 
Asfaltering (incl. evt. herinrichting) Lagendijk. 
Voorstel gaat naar bewoners en het wijkoverleg. Daarna wordt er nog een bewonersavond georganiseerd. 
 

 

4. Verslag 6 september 2010-12 
Wijzigingen zijn aangebracht in de adressenlijst. 
Hierna wordt het verslag vastgesteld.  
 

 

5. Ontwikkelingen in de wijk 
Buurtsuper : op 9 december hebben Joé Bos en Corstiaan Kanters samen met de werkgroep Buurtsuper een 
overleg bij de wethouder.  
 
Boerderij Westeinde.  Niet Iedereen gaat akkoord met de conceptbrief die is geschreven naar Van de Valk. Als er 
nog niet gestart is met de funderingswerkzaamheden, dan verzend Peter Freling een aangepaste brief.   
 
Verenambacht:Gemeente/politie en DCMR voeren gezamenlijk controles uit om de overlast voor bewoners zoveel 
mogelijk te beperken. Zie ook bijlage bij de agenda van december 2010. 
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De vraag vanuit het Wijkoverleg is of er in de gesprekken van de wethouder met de bedrijven ook gevraagd kan 
worden naar een aanpassing van het groen, bijvoorbeeld door planten langs de gevels te laten groeien.  
Reactie 10/1/11: Joé heeft aan de wethouder en betrokken ambtenaren gevraagd om dit in de gesprekken met de 
bedrijven mee te nemen. 
 

6. Rondvraag 
Buurtpreventie: Het wijkoverleg heeft vragen over het hoe en wat en de noodzaak van een buurtpreventieteam. Er 
wordt wel actie ondernomen om te kijken of er bewoners zijn die er meer in zien en willen helpen met opzetten 
hiervan.  
Volgende vergadering agendapunt als Patrick aanwezig is.  
 
Op 2 januari start een de nieuwe dienstregeling van Arriva.  
De buurtbus krijgt in 2011 nog subsidie van de gemeente. De Gemeente Ridderkerk wil de buurtbus per december 
2011 onderbrengen bij de stadsregio.  In 2011 agenderen. 
 
An Versteeg: Bord bebouwde kom op het fietspad aan de Rijksstraatweg vervangen.  
 
Joop Horsten: beplanting slecht achter Mauritshoek 60. Hierover zou Louis Bakker contact met hem opnemen. Dit 
is helaas nog niet gebeurd. 
 
Data vergaderingen 2011: 21 februari, 11 april, 19 september en 14 november.  
 
 
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 21 februari  

Verslagnr Omschrijving Actie  Uit te 
voerenere voeren 

Uiterl. oplossing 

2011-02 Bord bebouwde kom a/d Vlasstraat 
verwijderen 

Louis Bakker   

2011-02 Beplanting Mauritshoek 60 Louis Bakker   
2011-02 Wanneer staat herstraten 

Mauritshoek op de planning? 
Corstiaan Kanters 
(navragen bij 
Hans van 
Oudheusden) 

  

 
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 

 

 
 

 


