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 Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:11 april 2011 
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 
Piet Dekker    Woningbouwver “Rijsoord”/REO 
Ingrid van Rookhuizen Locatie manager obs de Piramide 

ingrid.vanrookhuizen@3primair.nl  
Petra van Nes - de Man Voorzitter klaaspetra@hotmail.com 
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 
Patrick Sepers    Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl 
Jan Storm    Politie Rijnmond  
Leo Gielbert    Stichting Oude Kern Rijsoord  
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
Wil Leensvaart    Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Ronald van Kasteele   DCMR ronald.vandekasteele@dcmr.nl 
Afwezig: 
Arie van Asperen   Waterschap Hollandse Delta a.vanasperen@wshd.nl 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Lex van den Bos   Bewoner het Zwaantje l lvdbos@upcmail.nl 
Martijn Gorter Woonvisie, consulent m.gorter@wv.nl tel 494933 
Maria Groeneweg Locatieleider chr. Basisschool De Klimop 

maria.groeneweg@pcobr.nl 
 
Afschrift aan:agendaleden. 
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 

Maarten heet iedereen van harte welkom. Ronald van Kasteele is uitgenodigd om toelichting te 
geven op de stand van zaken “Verenambacht”. 
 

 

 Niet aanwezig met kennisgeving, Ad van Asperen, Lex van den Bos, Maria Groeneweg en 
Martijn Gorter 
 
Aanvullende agendapunten: 

 Wijkideeteam wordt een vast agendapunt. 
 Bijeenkomst Deltapoort 
 Plan aanpassingen Lagendijk.  

 
Per mail verzonden de startnotitie bomenbeleidsplan.  
Reactie van Hanke op het Bomenbeleid. 
De richtlijnen geven aan wat in het bomenbeleidsplan komt. 
Hiertoe heeft de raad besloten door de startnotitie vast te stellen (de kaders zijn dus vastgesteld). 
 
Ik maak nu eerst een concept bomenbeleidsplan. 
Dit concept wordt aan de deelnemers toegezonden voor reacties. 
Daarna ga ik met deze reacties aan de slag om tot een definitief bomenbeleidsplan te komen 
Dit plan gaat vervolgens naar het college en de raad. 
Dit wordt tevens voorzien van een notitie wat met de reacties is gedaan. 
 

 

2. Verenambacht DCMR 
Ronald van Kasteele heeft samen met toenmalig wethouder Los de bedrijven bezocht die 
overlast veroorzaken. Afgesproken is dat de koelmotoren in het vervolg op stroom moeten 
draaien. 
Zodra geconstateerd wordt dat hier geen gevolg aan wordt gegeven, krijgen de chauffeurs een 
proces-verbaal. Op dit moment komen er geen klachten binnen bij DCMR. . Bedrijven zijn 
verplicht zelf een akoestisch onderzoek te doen. Regelmatig wordt gecontroleerd of er aan de 
afspraken wordt gehouden. Controle vindt ook op zondag plaats.  
Bedrijven moeten er zelf voor zorgen dat er voorvoorzieningen zijn zoals toilet en 
wasgelegenheid. 
De Fa Bakker krijgt een parkeergarage, vrachtwagen komen dan verder van de Rijksstraatweg af 
te staan.  
Fa van Gelder heeft opdracht gekregen om aanpassingen te doen  
Voor het wild parkeren zijn borden geplaatst, de politie handhaaft hierop. 
 
Ronald geeft op 19 september (de eerstvolgende vergadering) toelichting op de stand van zaken 
op dat moment.  
 

 
 

3.  Politie 
Snel varen op de Waal. In principe valt de verantwoordelijkheid onder Het Waterschap Hollandse 
Delta. Omdat het Waterschap met een fusie bezig is, controleert alleen de politie. Patrick 
probeert af en toe om hier ook op zondag toe te zien. Patrick vraagt de klachten wel te blijven 
melden. 
 
Bij verlof worden meldingen naar een andere collega doorgestuurd. Dat is niet het geval als de 
wijkagent cursus heeft. Het algemene nummer van de politie is.0900-8844, 
 
Woonvisie 
Geen vragen 
 

 

4. Bomen kappen aan de Jacob van de Laanstraat 
 Er komen meer bomen terug dan er weggehaald zijn.  

 

 

5. Jaarplan 2012 
Volgens Peter Freling wordt er niets gedaan met zaken die uit het wijkoverleg worden 
aangedragen. Maarten nuanceert dit enigszins.  
 
Niet alles kan- reactieCorstiaan Kanters 
Natuurlijk kunnen wij als gemeente niet aan al uw wensen voldoen. Het is wel zo eerlijk en 
duidelijk om dat al van te voren te vertellen. Wij hebben afgelopen jaar flink moeten bezuinigen 
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en dat moeten we ook de komende jaren nog doen. We kunnen dus helaas niet alles doen wat 
we willen. We moeten steeds goed nadenken over de vraag wat we echt belangrijk vinden en 
wat tijdelijk even minder belangrijk is. Het helpt daarbij als u uw mening geeft maar het helpt ons 
ook als u begrijpt dat we wel keuzes moeten maken.  
 
Het wijkoverleg wordt gevraagd structureel na te denken over de plannen voor de toekomst.  
 
Met elkaar wordt het jaarplan per pagina doorgenomen. Onderstaande vragen zijn naar voren 
gekomen en worden door Corstiaan uitgezocht. 
 
Pag 3. punt 6  
Pag 4 punt 29  
Pag 6 puntjes 36, 37, 45,46, 50, 51, 52,53 en 54  
 
De deelnemers willen weten wat er onder kleine werkzaamheden wordt geschaard. 
 
Maarten neemt contact op met Hans Bakker over het kapot rijden van het wegdek door 
aannemers.  
 
Petra gaat met Freshworld overleggen of het mogelijk is om de wanden van de panden te 
bekleden met geluidswerend materiaal. 
 
Met de nieuwe wethouder Sjon Stout wordt een afspraak gemaakt over de eventuele 
woningbouw op het De Jong Tours terrein en het schoolmeestershuis.  
 
Budget wijkideeteam. 
De stukken zijn gecontroleerd. Voor dit jaar is nog € 16.000 (zonder label) te besteden. 
Ook voor dit jaar staan er weer diverse activiteiten op de rol.  
 
Voorstel is om het onderhoudsplan van de AED te koppelen aan het wijkideeteam.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten 
 
 
 
 
Petra 
 
 
 
Maarten/Petra 

6. Verslag 21 februari 2011- 
 
Bl2. 2 punt 5 Rijksstraatweg-wordt Rijksweg, in de actielijst wordt dit ook gewijzigd.  
Hierna wordt het verslag vastgesteld.  
N.a.v.actielijst. 
Pagina 2 punt 4. Peter Freling is van mening dat sneeuwruimen het beleid moet zijn(worden). 
Hij gaat alsnog een brief schrijven naar het college.  
 
Voor de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaats komen er geel /zwarte randen rondom 
de paal. Het voorstel is om bij de oversteekplaats een verkeersmannetje te plaatsen. Maarten 
gaat na of het uit wijkbudget gefinancierd kan worden.  
 
Hertraten Mauritshoek staat de komende vijf jaar niet op de planning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.
. 

Ontwikkelingen in de wijk.  
Polder Nieuw Reijerwaard. Leo Gielbert gaat namens het wijkoverleg een brief schrijven. 
 
Wethouder Den Ouden en wethouder Vroegindeweij hebben Maarten verzocht om de borden 
met leuzen in de wijk weg te halen. De borden zouden een negatief effect kunnen hebben naar 
de Stadsregio toe. De deelnemers zijn het hier niet mee eens, omdat het bezwaren van 
bewoners zijn die het wijkoverleg vertegenwoordigt. Het college moet het zien als supporting 
voor hun beleid.  
 
Schoolmeestershuis. Het wijkoverleg blijft achter hun standpunt van restaureren staan. Architect 
Stout heeft het pand nagelopen en is van mening dat het goed te restaureren is. Zodra de 
nieuwe wethouder is geïnstalleerd vraagt Petra een gesprek met hem aan.  
 
Aan de kant van de Langeweg is men bezig met werkzaamheden van Het Waalbos. 
 
De opschoondag is een succes geweest. Eveline, Maria en Ingrid hebben veel werk verricht. 
 
Petra is met Wil naar een presentatie van Deltapoort geweest. 
Programma Deltapoort? 
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Voor het leefklimaat en de concurrentiekracht van het gebied Rotterdam – Dordrecht zijn een 
hoogwaardige leefomgeving en een sterke economie essentiële randvoorwaarden. Als gevolg 
van de verstedelijking en de aanleg van doorgaande infrastructuur is het oorspronkelijk open 
deltalandschap sterk in omvang afgenomen en versnipperd. Het gebrek aan samenhang en aan 
het maken van integrale afwegingen in het verleden is oorzaak geweest van de verrommeling en 
versnippering van het gebied, zoals deze zich nu manifesteert. 
De economische structuur van het gebied wordt gekenmerkt door sectoren die het –om 
verschillende redenen- zwaar hebben (glastuinbouw, scheepvaart, klassieke havengerelateerde 
(maak)industrie. 
Om het gebied een economische impuls te geven zet het programma Deltapoort in op het 
verbeteren van de vestigingsplaatsvoorwaarden. 
Voor de toekomst is nú een hersteloperatie nodig bij de aanstaande plannen rondom 
infrastructuur, economie, de klimaat- en waterproblematiek en groen, die allen ook weer hun 
impact hebben op de leefomgeving. 
Voor verdere info: www.zuidvleugel.nl/Deltapoort 
 
Buurtbus: Het is nog onduidelijk of de buurtbus in de huidige vorm doorgaat. Met het reguliere 
openbaar vervoer zijn gesprekken gaande of zij de exploitatie van de buurtbus overnemen. 
Twan Theelen van sport en Welzijn gaat de mogelijkheid na of zij de particuliere chauffeurs gaan 
begeleiden.  
 
Eerstvolgende vergadering 19 september 2011. 
 
Volgende vergadering 2011, 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 19 september 2011  

Verslagnr Omschrijving Actie  Uit te voeren Uiterl. 
oplossing 

2011-02 Bord bebouwde kom op het 
fietspad langs de Rijksweg 
vervangen  

Hans Muntz z.s.m.  

2011-02 Beplanting Mauritshoek 60 Louis Bakker   
2011-04 Afspraak maken met John 

Stout over planning 30 
woningen De Jong Tours 
terrein 

Maarten van der 
Staay 

september  

2011-04 Afspraak maken 
Schoolmeestershuis John 
Stout 

Petra van Nes-
de Man 

september  

2011-04 Mailen uitkomsten n.a.v. 
vragen over het jaarplan 
2012  

Corstiaan 
Kanters 

september  

2011-04 Bezoek Freshworld betr. 
geluidswerende wanden 

Petra van Nes-
de Man 

september  

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 
 Veilig oversteek Rijksstraatweg naar de scholen 

 
 


