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Patrick Sepers
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Afwezig:
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Louis Bakker
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Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl
Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl
Bewoner het Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl
Woonvisie, consulent m.gorter@woonvisie-ridderkerk.nl
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Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@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
De heer R. Belder r.belder@sportenwelzijn.nl
De heer A. van Asperen Waterschap Hollandse Delta-a.vanasperen@wshd.nl
Archief (per interne post def.verslag)
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1.

Opening/mededelingen
Petra heet iedereen van harte welkom. Hans van Bellen is uitgenodigd om toelichting te geven
op de stand van zaken “buurtsuper”.
Niet aanwezig met kennisgeving, Ad Vermeulen, Lex van den Bos, Wil leensvaart en Martijn
Gorter
Jantine van Hal neemt namens het wijkideeteam geen zitting meer in het wijkoverleg. Henk
Konings heeft zijn taak overgedragen aan Ingrid van Rookhuizen.
Ingelast agendapunt: overdracht voorzitterschap.
Na afloop is er een besloten vergadering gepland met de bewoners.

2.

Buurtsuper
De stadregio heeft de subsidie toezegging ingetrokken. Hierdoor is de realisatie van een
buurtsuper financieel en organisatorisch niet haalbaar.
Hans van Bellen is nu nog in onderhandeling met twee ondernemers. Een ondernemer uit het
centrum en een die al enkele kleine winkels runt. Zodra er meer bekend is wordt Corstiaan
hierover ingelicht.

3.

Politie
Parkeren auto’s Waaldijk thv Strevelszicht.
Patrick is ter plaatse gaan kijken en is van mening dat het geen gevaarlijk punt is.
Na de asfalteringswerkzaamheden op de Waaldijk komt er een gelijkwaardige kruising.

Hans Muntz

Aan Patrick wordt gevraagd extra te surveilleren bij de scholen en bij uitritten. 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
Het project buurtpreventie is niet haalbaar.
Woonvisie
Geen vragen
4.

5.

6.

Beheer en uitvoering
 Na de kap bij de Ridderster zijn nieuwe bomen geplant.
 Voor de geplaatste zendmast KPN aan de lagendijk is een bouwvergunning verstrekt.
 Waalbos-(achter Jonge Jan) aannemer is de Fa Kuiper uit Strijen.
 Kruising Rijksstraatweg – Ds. Allendorpstraat- zichtbaarheid VOP. Het team verkeer gaat
nog een keer naar de kruising kijken. De politie gaat hier extra surveilleren. Uit een
meting blijkt dat de verlichtingssterkte voldoende is. Wel zal de gemeente de bebording
nog zichtbaarder maken. De VOP blijft de aandacht houden.
 Bewoners van de Ds. Allendorpstraat konden tijdens de sneeuwperiode met moeite uit
hun wijk komen door hoog opgeschoven sneeuw. Opruimen van opgeschoven sneeuw
staat niet in beleid van de gemeente. Peter Freling schrijft namens het wijkoverleg een
brief aan het college.
 Op parkeerterreinen bij scholen wordt te weinig gereden om afdoende te kunnen
strooien. Het strooibeleid is ingedeeld in categorieën.
..
Verslag 7 december 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. actielijst:
Bord bebouwde kom op het fietspad langs de Rijksweg vervangenWat is de planning van het herstraten van de Mauritshoek?

Hans Muntz

Hans Muntz
Corstiaan Kanters

Ontwikkelingen in de wijk
 Polder nieuw Reijerwaard (komt in de besloten vergadering aan de orde)
 Schoolmeesterhuis- Het wijkoverleg gaat voor restauratie. Sabrina neemt dit standpunt
mee naar het college.
 Boerderij Westeinde-zodra het geconstateerde asbest is verwijderd, hervatten de
werkzaamheden.
 Verenambacht-In december is Ad Los met de bedrijven in gesprek geweest.
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6.

Corstiaan Kanters

Volgens DCMR voldoet het geluidsbeheersplan aan de regels. Voor parkmanagement is
geen budget bij de bedrijven. DCMR krijgt een uitnodiging voor de volgende vergadering.
Landelijke opschoondag- Net als de wijk Oostendam gaat Rijsoord ook meedoen. Maria
en Ingrid gaan een oproep doen aan de ouders. Ankie en Eveline nemen de
voorbereiding voor hun rekening..
Voortgang contacten wijkoverleg West- (milieueffectreportage) er moet nog een
terugkoppeling komen van de werkgroep lucht en geluid.
Bouwplannen De Jongtours staan op dit moment stil.

Rondvraag
Overdracht voorzitterschap:
Maarten is bereid de voorzittershamer van Petra over te nemen, Peter Freling wordt vice
voorzitter.
Er zullen in de 4 geplande vergaderingen thema’s en onderwerpen die spelen op de agenda
komen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de stukken goed lezen, zodat het
onderwerp/thema in de vergadering kan worden besproken. Beheerzaken zullen zoveel mogelijk
worden vermeden, omdat hier de meldingenlijn (451455) bij de gemeente voor is. De leden
moeten deelname aan het wijkoverleg in breder verband gaan zien, m.a.w. niet op eigen titel of
voor je eigen straat aan het wijkoverleg deelnemen.
Voor het ontwikkelen van de plannen en beleid is communicatie over en weer nodig tussen
gemeente en burgers voorafgaand aan de besluitvorming van de overheid. Participatie is echter
nooit verplicht. Wel hebben burgers bij bepaalde beslissingen het recht om iets in te brengen.
De eerstvolgende vergadering komt het jaarplan op de agenda.
Vergadercyclus van 4 x per jaar houdt verband met de jaarplannen.
1)In het eerste kwartaal van 2011 zal het jaarplan van 2012 worden besproken. 2)Hierna
wordt de input verwerkt en het wijkoverleg betrokken bij het opstellen van de begroting 2012.
3)Na het vaststellen van de kadernota wordt dan vlak na de zomer met het wijkoverleg
besproken wat er met de input is gedaan. 4)Vervolgens wordt eind 2011 het definitieve
jaarplan voor 2012 met allen besproken.
Eveline Freling wilt de wijk beter leren kennen. Peter Freling gaat haar hierin begeleiden.
Afvalcontainer: Marco Zijlmans wordt gevraagd om Wim Belder te bellen.
Eerstvolgende vergadering 11 april 2011.
Volgende vergaderingen 2011, 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
Verslagnr

Omschrijving

Actie

2011-02

Bord bebouwde kom op het
fietspad langs de Rijksweg
vervangen
Beplanting Mauritshoek 60
Wanneer staat herstraten
Mauritshoek op de
planning?

Hans Muntz

2011-02
2011-02

2011-04

DCMR uitnodigen

Actielijst 21 februari
Uit te voeren Uiterl.
oplossing
11 april

Louis Bakker
Corstiaan
Kanters
(navragen bij
Hans van
Oudheusden)
Corstiaan
Kanters

11 april
antwoord

11 april

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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