Verslag Wijkoverleg Rijsoord
Datum:10 september 2012
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
Maarten van der Staay
Voorzitter maarten.vanderstaay@online.nl
Sabrina Jonkman
Gemeente Ridderkerk, wijkregisseur
Piet Dekker
Woningbouwver “Rijsoord”/REO
Wim van Wingerden
Voetbalver. Rijsoord wjvanwin@xs4all.nl
An Versteeg
Stichting Oude Kern anenfred@hetnet.nl
Petra van Nes - de Man
Bewoners Algemeen klaaspetra@hotmail.com
W. de Ruiter
Bewoner Mauritsstraat willem.de.ruiter@het.nl
Eveline Freling
Sport en Welzijn e.freling@sportenwelzijn.nl
Patrick Sepers
Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl
Leo Gielbert
Stichting Oude Kern Rijsoord
Wil Leensvaart
Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl
Ingrid van Rookhuizen
Locatie manager obs de Piramide
ingrid.vanrookhuizen@3primair.nl
Marijke Huizenga
Woonvisie, consulent m.huizenga@wv.nl tel. 494949\
Wim Belder
Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com
Maria Groeneweg
Ankie van Ee
J. Verweij

Locatieleider chr. Basisschool De Klimop
maria.groeneweg@pcpobr.nl
Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com
Bewoner Noldijk jcv@kliksafe.nl

Niet aanwezig:
A. van Asperen
Louis Bakker
Jaap Nooteboom
Jolanda Stolk
Paulus van den Heerik
J. de Jong
Joop Horsten
Ronald van de Kasteele
Erik van Wolde

Waterschap Hollandse Delta a.vanasperen@wshd.nl
Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl
Bewoner Pruimendijk jaapnooteboom@hetnet.nl
Bewoner Mauritsweg jolanda.0@live.nl
Bewoner Waaldijk paul2988@planet.nl
Bewoner Rijksstraatweg john@rentallaser.com
Leefbaar Rijsoord joophorsten@upcmail.nl
DCMR ronald.vandekasteele@dcmr.nl
Bewoner Rijksstraatweg vanwolde@planet.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

1

1.

Opening/mededelingen
Maarten heet iedereen van harte welkom. Wegens drukke werkzaamheden neemt Lex van
den Bos niet meer deel aan het wijkoverleg. Nieuw in de vergadering Marijke Huizenga van
Woonvisie.
Niet aanwezig met kennisgeving, John de Jong, Ronald van de Kasteele. Van de overige
afwezigen is geen kennisgeving ontvangen.
Het verslag van 23 april 2012 en het verslag van de ingelaste vergadering van 26 juni zijn
vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken.
 Mail van John de Jong. (betr. verkeerszaken wordt als agendapunt behandeld.)
 Uitnodiging begrotingsmarkt
 Verslag bijeenkomst op 26 juni 2012

3.

Woonvisie
Marijke Huizenga zal niet bij alle vergaderingen aanwezig kunnen zijn. Als er bespreekpunten
zijn zal zij de vergadering bijwonen.
Op 13 september is de eerste presentatie over de nieuwe plannen van de woningen aan de
Ds. Alewijnszstraat en de Sl. Visserstraat. Op die avond wordt geïnventariseerd welke wensen
de bewoners hebben. Woonvisie zal de bewoners faciliteren. Het programma van eisen wordt
daarna naar de architect gestuurd.
Politie.
 Patrick Sepers heeft geen bijzondere meldingen.

Patrick Sepers

Maria Groeneweg vraagt de stand van zaken van de aanleg van een zebrapad in de
Linnenstraat bij het toegangspad naar De Klimop. Patrick verteld over een verkeerscommissie
waarbij Maria kan aansluiten met de school De Piramide. Patrick geeft de data van de
overleggen van de verkeerscommissie door aan Maria Groeneweg.
4.

Sport en Welzijn.
Melvin de Wind is de nieuwe sportfunctionaris van Sport en Welzijn.. In de Volgende
vergadering is duidelijk welke Brede School activiteiten georganiseerd gaan worden. An
Versteeg is verbaasd dat er geen vergunning nodig is om een dierenboerderij op te zetten in
een wijk. Maria Groeneweg en Ingrid Rookhuijzen gaan in gesprek met Barbara Ferbrache
over de invulling van de plannen.

5.

Verkeerszaken
Sabrina vraag bij afdeling Beheer en Uitvoering(Lex van Langen) na waarom het wijkoverleg
niet is ingelicht over de wegwerkzaamheden aan de Pruimendijk en de Rijksstraatweg. (Noot:
er zal bij de uitvoerende afdeling op gewezen worden dat er bij ingrijpende werkzaamheden
en/of wijzigingen van de infrastructuur er een cc via Stenny naar het wijkoverleg gaat.)
Waterberging.
Aan het eind van de Mauritsweg zijn langs de hoofdwatergang een droge berging(verlaagde
oever) en een natte berging (extra water) gegraven. Verderop nabij de Geerlaan (tussen de
e
bomen) is een 2 droge berging aangelegd. De vrijkomende grond is verwerkt in het talud van
de oprit van het viaduct in de Geerlaan.
De werkzaamheden aan de Waaldijk/Lagendijk starten op 1 oktober 2012-10-02
In Het gedeelte Rijksstraatweg bij de Jong Tours, ligt over de gehele breedte van de weg een
hobbel die gevaarlijk kan zijn voor motorfietsen. Dit deel van de weg is in beheer van Het
Waterschap. Wie gaat deze melding doorgeven aan het Waterschap?
Fietspad langs de Rijksstraatweg aan de kant van de Waaldijk is slecht (wordt melding van
gemaakt)
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6.

Mail John de Jong.
Er is niets bekend over een nieuwe verbinding Ridderkerk-Zwijndrecht.(zie vraag in
onderstaand mail )
 De inwoners van Rijsoord zouden graag zien dat het huidige verkeer met gemiddeld
7400 voertuigen per dag, die over de Rijksstraatweg en dus door het centrum van
Rijsoord rijden afneemt. Het aantal vrachtwagens lag in het verleden op 12% van het
totaal en is nu drastisch afgenomen door maatregelen in het verleden. Waar de
bewoners zeer content mee zijn.
 Uiteraard liggen hieraan de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en veiligheid ten grondslag.
Uit compensatie oogpunt zou door de toenemende geluidsoverlast van Kijfhoek een
reductie van verkeer op de Rijksstraatweg wenselijk zijn. Kunt u aangeven welke
maatregelen mogelijk zijn om dit te realiseren. Bijvoorbeeld een andere
ontsluiting vanuit Ridderkerk naar Zwijndrecht.?
Om bovenstaande te realiseren, of op zijn minst te handhaven, kunt u dan plannen
presenteren die de Gemeente Ridderkerk gemaakt heeft om te voorkomen dat verkeer van en
naar Nieuw Reijerwaard de Rijksstraatweg als ontsluiting zien? Waarbij rekening moet worden
gehouden dat men er landelijk naar streeft om doorgaand verkeer om dorpen heen te leiden
via rondwegen of andere werende maatregelen. Met andere woorden: dat we niet terugvallen
in de oude situatie van 20 jaar geleden.
Waterschap(reactie Arie van Asperen)(vorig verslag)
De wegversmallingen op de Noldijk zijn een aantal jaren geleden aangelegd om de snelheid
van het verkeer te verlagen daarmee de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te
vergroten. Met de huidige kennis lijken de oplossingen die hiervoor enkele jaren terug zijn
gekozen niet meer optimaal. Daarom worden er momenteel binnen het Waterschap algemeen
geldende uitgangspunten uitgewerkt voor betere maatregelen om de verkeersveiligheid te
vergroten. Dit mondt uit in een algemeen maatregelenpakket, wat in september in de
Verenigde vergadering (het algemeen bestuur van het Waterschap) zal worden behandeld.
Daarna wordt er een planning gemaakt voor de uitvoering.
Voor de Noldijk zelf wordt op korte termijn met de fietsersbond bezien hoe dit voor dit
weggedeelte kan worden uitgewerkt. In het verlengde daarvan willen we graag met
omwonenden overleggen over verdere uitvoering.
1. Het standpunt van het wijkoverleg is dat de afsluiting bij de gebroken Meeldijk en het
melkhuisje geblokkeerd blijft.
.Jos Verweij is van mening dat het wijkoverleg breder moet kijken dan alleen de kern. Hij is het
als bewoner van de Noldijk niet eens met het standpunt van het wijkoverleg en vraagt hier
aandacht voor. Sabrina Jonkman benadert Arie van Asperen. Arie van Asperen wordt
gevraagd om op 5 november de vergadering bij te wonen.

7.

Piet Dekker vraagt wat de stand van zaken is van het opknappen van de parkeerhavens aan
de Mauritsweg. (Deze werkzaamheden staan in de planning bij de afdeling realisatie. Hopelijk
kan e.e.a. nog dit jaar worden uitgevoerd. Eventueel meer informatie bij Paul Schenkels.
Terugblik bewonersavond 26 juni 2012 toekomst polder Nieuw Reijerwaard.
De deelnemers zijn het er over eens dat het een heftige emotionele avond was. John de Jong
heeft zijn excuus aangeboden voor de beledigende opmerkingen die hij die avond heeft
geplaatst.
De heer Verweij vindt het een prestige project. Het was geen open discussie.
Petra van Nes benadrukt dat er op de achtergrond hard wordt geknokt.
Het verslag van 26 juni 2012 wordt op de website van Rijsoord gezet.

8.

Stand van zaken Verenambacht
Geen mededelingen
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9.

Ontwikkelingen in de wijk
Schoolhuis. Op 11 september is er een bijeenkomst met de direct omwonenden en vertegenwoordigers van de kerk, in aanwezigheid van de wethouder en de projectleider.
Er is een sloopvergunning aangevraagd voor het schoolmeestershuis met een ontheffing voor
het feit dat er vleermuizen zitten. Voorwaarde voor de ontheffing is dat afdoende maatregelen
zijn genomen om de vleermuizen een alternatieve huisvesting te bieden. Er zijn inmiddels
vleermuiskasten opgehangen.
De bestemmingsplanprocedure moet nog worden opgestart. Dat gebeurt tegelijkertijd met de
aanvraag voor een omgevingsvergunning, nodig voor de bouw van de woningen. Dit wordt zo
spoedig mogelijk in procedure gebracht.
Waalbos reactie Hanke Boom. De aanleg- en beheergelden voor het Waalbos zijn geborgd.
Dit betekent dat het Waalbos kan worden gerealiseerd onder verantwoording van de Dienst
Landelijk Gebied van de provincie Zuid-Holland.
Formeel neemt GS van de provincie in deze maand een officieel besluit over het wel/niet doorgaan van alle groenprojecten in de provincie.
Voor Ridderkerk betekent dit: het Waalbos, de Crezeépolder en de Donckse Velden 2B.
Het wachten is op het formele besluit.
 Stand van zaken nieuwbouw Oostendam. Zodra er nieuws is wordt het wijkoverleg ingelicht.
Procedure boomgaard. Collegebesluit. Gedeputeerde Staten hebben de behandeling tot
vaststelling van het ontwerpinpassingsplan voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard uitgesteld. Dit is gedaan om de raden van Ridderkerk en Barendrecht de gelegenheid te geven hun mening kenbaar te maken over een mogelijke 3e ontsluiting van het bedrijventerrein. De raad heeft uitgesproken van opvatting te zijn dat het niet noodzakelijk is
om een derde ontsluitingsweg langs de noordrand van de Boomgaard aan te leggen. Deze
mening is de gedeputeerde inmiddels meegedeeld.
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11.

Rapportage wijkideeteam
De Rijsoorddag op 8 september was weer geslaagd.
De gemeente Ridderkerk heeft de Roparun ook omarmd. Zij willen een ploeg op de been
brengen en Ridderkerk (Koningsplein) als doorkomstplaats laten aantekenen..De intentie is om
de route zodanig aan te passen zodat de lopers naast het Centrum ook weer door Rijsoord
komen. Het wijkideeteam doneert weer geld, wat ontvangen is van sponsoren, aan de
stichting.
Rondvraag
Sabrina zorgt dat er in het vervolg een plattegrond aanwezig is.
Voor tips en trucs over inbraakpreventie en brandveiligheid stelt Petra voor een thema-avond
te organiseren.
Verkeersborden in slechte staat melden bij 451 455.of de wijkploeg benaderen.
Polder Nw. Reijerwaard Namens het wijkoverleg wordt er een brief geschreven naar de
gedeputeerde. (Concept brief zal gemaakt worden door Leo Gielbert en door voorzitter
ondertekend en verzonden worden)
Op/aanmerkingen c.q. aanvullingen op het verslag vóór 23 oktober aanleveren. Na deze
datum wordt het verslag vastgesteld en op de website geplaatst.
Uiterste inleverdatum voor agendapunten 29 oktober 2012.

Eerstvolgende vergadering is op 5 november 2012
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Verslagnr

Omschrijving

Actie

Uit te voeren

2011-02

Bord bebouwde kom op het
fietspad langs de Rijksweg
vervangen
Beplanting Mauritshoek 60
Nagaan wat voor schermen
er bij wijk west worden
aangebracht
In bestek opnemen bakken
legen en vegen
(glasbakken)
Aandacht voor snelheid op
de Rijksstraatweg
Roosters waterafvoer a/d
Mauritsweg schoonmaken
Bult uit de weg laten halen
in de bocht bij De Jong
Tours
Bebording fietspad
Geerlaan verbeteren
Meer controle op fietspad
Geerlaan van/naar Rijsoord
Nagaan hoe de coördinatie
(tussen de veiligheidsregio
Brabant en Rijmond voor
de gemeente /Ridderkerk
(Rijsoord) is geregeld.

Willem ter
Lintel Hekkert

zodra er
voldoende
budget is
september
september

Gebroken Meeldijk

Uitnodiging
naar A. van
Asperen

2011-02
2011-05

2011-05

2012-01
2012-01
2012-01

2012-01
2012-01
2012-02

2012-02

Louis Bakker
Sabrina
Jonkman
Sabrina
Jonkman

september

Patrick Sepers

september

Louis Bakker

september

Hans Muntz

september

Hans Muntz

september

Patrick Sepers

april

Sabrina
Jonkman

september

Uiterl.
oplossing

Meldingsbon
gemaakt

Agendapunt

Agendapunt

……
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
 Nieuw Reijerwaard
 Schoolhuis
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