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Archief (per interne post def.verslag)

Het definitieverslag wordt op de site van de gemeente geplaatst.
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1.

Opening/mededelingen
Maarten van der Staay heet iedereen van harte welkom.
De Fam. Berkhout heeft het voornemen om de vergaderingen in het vervolg bij te
gaan wonen.
Patrick Sepers is op 9 september weer aanwezig. Vera Prins is indien nodig ook
aanspreekbaar voor het wijkoverleg Rijsoord.
Sabrina Jonkman gaat met zwangerschapsverlof. Ronald Jan Groen is haar
plaatsvervanger. Hij heeft tijdens zijn studie stage gelopen bij afdeling Sturing en
Beleid. Sabrina verwacht op 9 september weer aanwezig te zijn bij het
wijkoverleg.
Willem te Lintel Hekkert zal toelichting geven op het strooibeleid van de
gemeente.
Niet aanwezig met kennisgeving, J. Smits, An Versteeg, Wim Belder, Jerney
Alsemgeest, Joop Horsten, Laura van Dam.
Van de overige afwezigen is geen kennisgeving ontvangen.
Verslag van 14 januari 2013 is definitief vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken
 Brief Rijksstructuurvisie v.d. Provincie Zuid-Holland.
 Brief inrichting bedrijven plan Nieuw Reijerwaard.
De hoorzitting is op 22 mei 2013. Petra gaat hier op persoonlijke titel
naar toe en Maarten namens het wijkoverleg. Als bewoner
Rijksstraatweg gaat de Fam. Berkhout.

3.

Politie
 In de wijk nemen de inbraken in huizen en auto inbraken toe.
Vernielingen vinden in de hele wijk plaats. Vera heeft n. a.v. van
vernieling een gesprek gehad met de Fam. Los. De afgelopen veertien
dagen is het daar rustig geweest. Vera Prins heeft al extra diensten
gedraaid maar heeft nog niemand op heterdaad kunnen traceren.









Aan Vera wordt het verzoek gedaan om de inbraken c.q. aantal
vernielingen te vermelden in De Combinatie zodat bewoners alerter in
hun woonomgeving zijn.
De krakers aan de Noldijk/Voorweg zijn vertrokken.
Het parkeren aan de Handelsweg heeft de aandacht van de politie. De
bebording aan de Handelsweg is juist. Vera adviseert om het
dienstnummer te vragen van de dienstdoende agent die zegt dat de
borden niet rechtsgeldig zijn. Vera zal dan haar collega benaderen.
Camera’s Noldijk: De opgenomen beelden zijn nagelezen.
De kentekens zijn doorgegeven aan de politie.
Het houten bruggetje bij het Lancaster monument t.o. huisnummer 316
wordt door scooters en automobilisten gebruikt als sluiproute. Dit gedeelte valt onder Het Waterschap. Omdat het te lang gaat duren voordat dit
opgelost is, neemt de gemeente het initiatief om het pad zodanig aanpassen dat er geen scooters en auto’s meer door kunnen. (actie Ruud
Huisman)
Rijksstraatweg 376(naast Wildschut) Op verzoek van bewoners zouden
hier kleine speelelementen worden geplaatst. (buurtonderzoek geweest).
Afspraak was dat er een hek zou worden geplaatst. Sabrina Jonkman
zou het plan van aanpak bespreken met de afdeling beheer en uitvoering.
Woonvisie
Laura van Dam is de nieuwe consulent wijken. Joop Horsten heeft gevraagd wat het beleid is van toewijzing woningen aan de Mauritshoek.
Reactie Laura: We hanteren hier alleen het toewijzingsbeleid van een
maximaal inkomen van €34.229.

Politie

Ruud Huisman

Ronald Groen

Laura van Dam
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4.

Sport en Welzijn
Eveline Freling vraagt of iemand de naam weet van de graffiti spuiter zodat zij
contact met hem/haar kan opnemen.
Het wijkspreekuur is door miscommunicatie niet doorgegaan. Excuus aan
Maarten van der Staay die voor niets naar het spreekuur was gekomen.
Aankondiging van het tijdstip van het wijkspreekuur wordt in De Combinatie
vermeld. Bewoners krijgen in de week vóór het spreekuur een brief huis aan huis
bezorgd.

5.

Strooibeleid 2013
1. Strooibeleid. Willem ter Lintel Hekkert geeft een presentatie over het
strooibeleid van de gemeente. In de zomer wordt het strooibeleid geëvalueerd om vervolgens in oktober het gladheidbestrijdingsplan vast te stellen.
Van 1 november – 1 april is de gladheidsbestrijding actief. Zij rijden met
5 voertuigen waarvan 2 voor de hoofdroute, 1 voor de smallere wegen
en de dijken en 2 tractoren voor de fietspaden. Zij rijden volgens van te
voren vastgestelde routes. Op gedeeltes van deze routes waar de voertuigen niet kunnen komen wordt er met de hand gestrooid. Bij sneeuw
wordt er op de hoofdroutes curatief gestrooid. Bij het huis Ten Donck
staat een gladheidsmeetstation (koudste plek in de gemeente).Het systeem controleert of er nog voldoende zout ligt, de luchttemperatuur, de
wegdektemperatuur en de hoeveelheid neerslag. Aan de hand van deze
gegevens en de weersverwachting geeft Meteo Consult advies. Echter
de gemeente bepaald of er wel of niet gestrooid wordt. Op de website
van de gemeente kunnen bewoners informatie lezen over het strooibeleid. Met een bon uit de Combinatie kunnen bewoners strooizout halen,
voor prive gebruik, bij Fa De Jong aan de Haven.

6.

Boerderij De Kleine Kraai
Al hoewel Barbara Ferbrache enthousiast bezig is met de boerderij, zijn er toch
signalen dat omwonenden en ouders zorgen hebben over de ontwikkelingen op
de boerderij.
1) Is dierenwelzijn gegarandeerd
2) Stankoverlast
3) Veiligheid van de kinderen
4) Regels in acht houden voor het houden van kleine dieren
De OR van school De Klimop is kritisch over de ontwikkelingen. Eveline Freling
gaat na welke afspraken er zijn gemaakt met de Kleine Kraai en school De
Klimop. Het moet duidelijk worden wie er verantwoordelijk is voor de gang van
zaken.

7.

Waterschap
Door privé omstandigheden kon de heer Smits de vergadering vanavond niet
bijwonen. De heer J. Smits heeft aan Maarten toegezegd dat hij op 9 september
bij de vergadering aanwezig zal zijn.

8.

Pension arbeidsmigranten Rijksstraatweg
Aan de Rijksstraatweg (deel v.a. rotonde richting vd Valk ) is een woonhuis
aangekocht door een uitzendbureau voor arbeidsimmigranten. Het is de
bedoeling dat daar 8 mensen komen te wonen. Met het oog op de mogelijke
ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard baart dit zorgen. Men heeft angst dat er
straks veel huizen aan de Rijksstraatweg worden opgekocht, met het doel er
arbeidsimmigranten te huisvesten. Dit zou een geheel andere woonsfeer geven
aldaar, en men is bang voor verpaupering en toename van criminaliteit.
Ridderkerk heeft tot nu toe geen aanvullend beleid om dit te reguleren. Dat is wél
mogelijk, en men werkt er aan. In geheel Ridderkerk zijn er 50 á 60 woningen in
gebruik als woning voor arbeidsmigranten, en tot nu toe is daarvan nauwelijks
overlast van ondervonden. Dit komt o.a. doordat ze over de gemeente verspreid
liggen, en het aantal is nog klein.
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We vragen de gemeente dringend hier serieus naar te kijken, en beleid te maken
voordat er hier vele woningen verkocht zijn aan arbeidsbureaus, en niet pas
achteraf te bedenken hoe dit te voorkomen had geweest.
9.

Ontwikkelingen in de wijk/Lopende zaken
Rotonde Noldijk
In 2010 is de kruising Rijksstraatweg met de Noldijk vervangen door een rotonde.
Om deze rotonde te kunnen maken is er aan de noordzijde van de rotonde een
stalen damwand aangebracht. Deze damwand is in de loop van de tijd iets
verschoven. Nadat de verschuiving ontdekt was, is de gemeente de damwand
maandelijks gaan inmeten om te kijken of de damwand nog in beweging is. Zoals
het er nu naar uitziet is de beweging minimaal. Om er zeker van te zijn dat de
damwand in de toekomst niet meer gaat verschuiven wil de gemeente de
damwand gaan stabiliseren.
Wat gaat er gebeuren?
De gemeente is nu bezig met het uitvoeren van onderzoeken om te bepalen wat
de beste methode is om deze damwand te stabiliseren. Natuurlijk wordt ook
bekeken wat voor de omliggend bewoners en het verkeer de minste overlast
oplevert.
Wat betekent dit voor u?
De onderzoeken lopen vanaf maart 2013 en zijn nog volop bezig. Voor u als
bewoner betekend het dat er misschien in de nabijheid van uw woning eventueel
nog wat kleinschalige graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Wij proberen de
overlast voor u hiervan zo veel mogelijk te beperken. Zodra de
onderzoeksresultaten bekend zijn en het plan is uitgewerkt, wordt u als bewoner
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Het is de bedoeling dat de
daadwerkelijk werkzaamheden dit jaar nog worden uitgevoerd. (deze informatie
is per brief verzonden aan bewoners en het wijkoverleg)
Speeltuin Vlasstraat
De oude speeltoestellen zijn uit veiligheid weggehaald. De toestellen die
bewoners graag willen hebben zijn financieel niet haalbaar voor de gemeente
Voorstel is dat zij actie gaan ondernemen om zelf de nodige financiën bij elkaar
te krijgen. Lukt dit niet dan moeten zij de toegezegde toestellen van de gemeente
accepteren.
Geluidsmeting Rijksstraatweg
Ronald Jan Groen vraagt aan Annemiek Govaart z.s.m. uitsluitsel te geven.
Vlasjongetje:
Maarten heeft een gesprek gehad met Arie de Wit. Een nieuw beeld laten maken
kost ongeveer € 25000,--. Omdat de verzekering € 7.500, - uitkeert is het te
kostbaar om een nieuw bronzen beeld te laten maken.
Alternatief is een replica te laten maken door een andere kunstenaar. Hierna
ontstaat er een discussie en passeren diverse alternatieven. Er zal samen met
Arie de Wit van de Gemeente Ridderkerk gekeken worden wat mogelijk is.
Voorlopig zal in afwachting van het politieonderzoek en de afhandeling van de
schadeclaim nog geen actie wordt ondernomen.
Trapveld Waalbos
Er is vorig jaar, 2012, over het trapveldje gesproken in de klankbordgroep
Waalbos. Er zijn geen bezwaren tegen een dergelijke voorziening mits deze door
een ieder gebruikt kan worden. Uitgangspunt is wel dat er geen overlast en extra
beheerslasten mogen ontstaan.
Maar om dit te realiseren, een veldje van maximaal 15 x30 m, worden enige
financiële middelen gevraagd.
Terrein egaliseren /bezanden/inzaaien. De gemeente pakt dit op. (Reactie op 29
april 2013 van Joé Bos)
Het structurele onderhoud wordt vanuit de wijk opgepakt.
Tip van Eveline Freling, onderzoek of zo’n trapveldje de overlast in het wijkje
Jonge Jan daadwerkelijk zal verminderen, dus of er echt behoeft is aan een
trapveldje
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Jaarplan 2013
Het conceptplan komt op 9 september aan de orde. Met de partners is de
afspraak gemaakt om het jaarplan 2014 eerder te presenteren.

10.

Wijkideeteam
Maarten geeft een toelichting op het financiële jaarplan 2013.

11.

Rondvraag
Sabrina vraagt hoeveel AED ’s er zijn in Rijsoord.
Een AED hangt aan De Vlasstraat, het onderhoud wordt gefinancierd door de
EHBO. De 2 e AED hangt aan de Rijksstraatweg – onderhoud wordt gedaan
door het wijkideeteam.
Wim de Ruiter. De beplanting naast het viaduct aan de Geerlaan staat te
verdorren.
Wat zijn de plannen m.b.t. het afgebrande huis aan de Waalweg. Maarten van
der Staay vindt het belangrijk dat de gevelsteen wordt behouden.

Louis Bakker

Nagaan wie verantwoordelijk is voor de snoeiwerkzaamheden aan de
Rijksstraatweg t.h.v. de Achterambachtseweg.
N.B. Het Waterschap is verantwoordelijk. Hanke Boom neemt contact met hen
op met verzoek om meer communicatie. De deelnemers vinden dat er een
herplantplicht moet komen.
Reactie Hanke Boom: Ik heb hierover contact gehad met WSHD, de
snoeiverantwoordelijke.
WSHD gevraagd om meer inzet te doen op gebied van communicatie
Daarbij gezegd dat de gemeente daarbij kan helpen; juiste organisaties vinden.
Er is beterschap beloofd.
Op herplantplicht heeft gemeente geen invloed; buiten gemeentegrenzen.
Overigens betreft het merendeel snoeiwerk. De beplanting groeit weer uit.

Op/aanmerkingen c.q. aanvullingen op het verslag vóór 8 juli 2013
aanleveren.
Na deze datum wordt het verslag vastgesteld en op de website geplaatst.

Eerstvolgende vergadering is op 9 september 2013
Uiterste inleverdatum voor agendapunten 5 augustus 2013
Bel het servicenummer voor uw klacht over het klein onderhoud via het servicenummer:
0180 451 455.
Onder klein onderhoud wordt verstaan:
Repareren speelvoorzieningen
- losse stoeptegels rechtleggen
- bloembakken, borden of banken repareren
- onderhoud aan en vervanging van bomen en planten
- snoeien
- oevers maaien
- onkruid bestrijden
- straatvegen
- papierbakken legen
- afvoer hemelwater
Voor klachten m.b.t. zaken voor Het Waterschap dient u rechtstreeks contact op te nemen met Het
Waterschapsloket telefoonnummer 0900- 2005005 ( 0,10 per min) of e-mail 2005005@wshd.nl
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Actielijst 9 september 2013
Verslagnr

Omschrijving

Actie

Uit te voeren

2011-02

Bord bebouwde kom op het
fietspad langs de Rijksweg
vervangen
Nagaan wat voor schermen
er bij wijk west worden
aangebracht
In bestek opnemen bakken
legen en vegen
(glasbakken)
Bebording fietspad
Geerlaan verbeteren

Willem te
Lintel Hekkert

zodra er
voldoende
budget is
sept

Meer controle op fietspad
Geerlaan van/naar Rijsoord

2011-05

2011-05

2012-01

2012-01

2012-02
2013-01

2013-01

2013-01

2013-01

2013-02

Aandacht voor snelheid op
de Rijksstraatweg
Gebroken Meeldijk
Renovatie Mauritsweg
/wateroverlast
parkeerplaats
Hoogte verschil bituum
Geerlaan/ Beplanting aan
de zijkanten is te hoog

Petra van
Nes-De Man
Sabrina
Jonkman

sept

Hans Muntz

sept

Vera Prins

heeft de
aandacht

Uiterl.
oplossing

Is doorgegeven
aan
Willem te
Lintel

Agendapunt

J. Smits
Hans Muntz

april

Hans Muntz

april

Het fietspad van de
Geerlaan t.h.v. het
waterreservoir loopt
scheef.
Fietspad aan de
Rijksstraatweg is in een
slechte conditie

Hans Muntz

sept

Alex
Hollemans

sept

Beplanting naast het
fietspad a/d Geerlaan staat
te verdorren

Alex
Hollemans

Sept Dit zou
nu in mei 2013
aandacht
dienen te
krijgen.

Conditie wordt
beoordeeld en
indien nodig
volgen
herstelwerkzaa
mheden.

……
Aandachtspunten vanuit de wijk
 Monument boerderij West-einde (v.d. Valk)
 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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