Verslag Wijkoverleg Rijsoord
Datum: 25 november 2013
Locatie jeugdhonk van de voetbal vereniging Rijsoord
Aanwezig:
Maarten van der Staay
Stenny Struik
Hans Muntz
Piet Dekker
W. de Ruiter
Sabrina Jonkman
s.jonkman@ridderkerk.nl
Leo Gielbert
Wil Leensvaart

Voorzitter maarten.vanderstaay@online.nl
Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl
Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl
Woningbouwver “Rijsoord”/REO per post
Bewoner Mauritsstraat willem.de.ruiter@het.nl
Gemeente Ridderkerk, wijkregisseur

Maria Groeneweg

Locatieleider chr. Basisschool De Klimop
maria.groeneweg@pcpobr.nl
Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl
Stichting Oude Kern anenfred@hetnet.nl
Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com
Leefbaar Rijsoord j.horsten@upcmail.nl
Toehoorder (Bestuur SGP)
Bewoner, heeft zitting in bewonerscommissie huizen WV,
Sleeswijk Visserstraat en Alewijnszstraat.
Bewoners Algemeen klaaspetra@hotmail.com
Sport en Welzijn e.freling@sportenwelzijn.nl
Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com
Huisarts
Woonvisie, consulent wijken l.vandam@wv.nl
Woonvisie, projectleider

Patrick Sepers
An Versteeg
Wim Belder
Joop Horsten
De heer G.J. de Looze
De heer J. den Hartog
Petra van Nes - de Man
Eveline Freling
Ankie van Ee
Harro den Hartog
Laura van Dam
Petra Blom
Niet aanwezig:
Louis Bakker
Jolanda Stolk
J. de Jong
Ronald van de Kasteele
Erik van Wolde
J. Verweij
Jaap Nooteboom
Jerney Alsemgeest
Paulus van den Heerik
De heer en mevrouw Berkhout
De heer J. Smits
Wim van Wingerden

Stichting Oude Kern Rijsoord
Bew.ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl

Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl
Bewoner Mauritsweg jolanda.0@live.nl
Bewoner Rijksstraatweg john@rentallaser.com
DCMR ronald.vandekasteele@dcmr.nl
Bewoner Rijksstraatweg vanwolde@planet.nl
Bewoner Noldijk jcv@kliksafe.nl
Bewoner Pruimendijk jaapnooteboom@hetnet.nl
Interim directeur obs de Piramide
jerneyalsemgeest@3primair.nl
Bewoner Waaldijk paul2988@planet.nl
Bewoners Rijksstraatweg berkhoutels@gmail.com
Waterschap Hollandse Delta j.smits@wshd.nl
Voetbalver. Rijsoord wjvanwin@xs4all.nl

Afschrift aan: agendaleden.
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk a.ouwensslingerland@hccnet.nl
Mevr. Clemence van der Sanden cvandersanden@karaatridderkerk.nl, Ouderenadviseur
Karaat Ridderkerk
De heer R. Belder r.belder@sportenwelzijn.nl
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.
Niet aanwezig met kennisgeving, Jerney Alsemgeest, Wim van Wingerden,
Piet en Els Berkhout.
Van de overige afwezigen is geen kennisgeving ontvangen.
Verslag van 9 september 2013 is definitief vastgesteld.
In de loop van de avond komen een aantal bewoners voor het agendapunt
bouwlocatie huisartspraktijk.

2.
3.

Ingekomen stukken
Geen
Politie/Woonvisie, Sport en Welzijn
Politie
 Stijging van het aantal woninginbraken. Patrick Sepers plaatst weer
een stukje in De combinatie met tips over veilig wonen. Bewoners
moeten ook attent gemaakt worden op het politiekeurmerk “veilig
wonen”. Aan de bewoners wordt gevraagd om alert te blijven als ze iets
verdachts zien en hen wordt verzocht om de kentekens te noteren.
 Arbeidsmigranten op de Rijkssstraatweg. De overlast van de
arbeidsmigranten is verminderd.
Woonvisie
Petra Blom is projectleider herstructurering van de woningen aan de
Alewijnszstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat. Vorig jaar is gestart
met een identiteit –traject. Daarna is in samenspraak met bewoners en
omwonenden een rapport opgesteld. Dit rapport gaat naar de architect.
Medio april 2014 krijgen bewoners huisbezoek en zullen zij op de hoogte worden gesteld welk besluit er genomen is. 1) Hoog niveau renovatie
of 2) sloop.
Zijn er vragen of geruchten dan adviseert Petra Blom om met haar contact op te nemen.
Joop Horsten is van mening dat de Mauritshoek achteruit is gegaan
door het huidige woningbeleid. Laura van Dam adviseert schriftelijk te
melden als bewoners overlast veroorzaken. Woonvisie kan hier dan
een rol in spelen.(Het beleid van toewijzingen woningen is op 27 november aan het wijkoverleg verzonden) Laura van Dam adviseert om
medebewoners op hun gedrag aan te spreken.
Sport en Welzijn
Eveline Freling heeft met Peter Freling de stand van zaken over het
voetbalveldje achter Ds. Allendorpstraat kortgesloten.
Michelle Brouwer, jongerenwerkerker is niet meer in dienst bij sport en
Welzijn. Bart Plaizier neemt haar werkzaamheden over. Bart is op dit
moment bezig met een onderzoek om voor de jongeren een onderkomen te realiseren. Eveline onderzoekt de mogelijkheid om een bord te
plaatsen waarop de jongeren zich legaal kunnen uitleven met graffiti.

Er is geconstateerd dat er veel afval ligt bij Het Waalbos.
4.

Overlast voormalig terrein De Jong Tours
I.v.m. met overlast is de DCMR najaar 2013 op de hoogte gesteld van e.e.a..
Ook de politie is ’s-nachts ter plaatse geweest. Sinds de Jong Tours failliet is,
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werd er door diverse ondernemingen vrachtauto en busondernemingen etc.
gebruik gemaakt van deze verharding achter de loodsen. Per 1 januari 2014
zijn bovenstaande ondernemingen verhuisd naar een verder gelegen
parkeervoorziening, die daar ook voor bestemd was. Maar nu zijn de bussen
van de Jong Tours/Betuwe Express/Sunweb weer aan het terug keren
Het is in ieder geval goed te onderzoeken wat in de milieuvergunning staat
aangegeven van 1998 welke bussen( ter reparatie) , hoeveel en tegen welke
condities nog gebruik mogen maken van het terrein.
Dhr. van Dijk, DCMR Milieudienst Rijnmond ,mede opsteller van een
document, met als onderwerp CTE/klachten/woningbouwplan(Jonge
Jan)/akoestische rapportage.
Sabrina neem contact op met DCMR.
5.

Concept jaarplan 2014
Het complete jaarplan wordt in december gemaild naar de leden van het wijkoverleg. Zij kunnen dan hun aanvullingen c.q. opmerkingen naar Sabrina mailen. Mochten er veel reacties binnenkomen dan wordt met Maarten van der
Staaij en Petra van Nes overlegd hoe we verder gaan.

6.

Vestiging huisarts in Rijsoord
Sabrina Jonkman
Dr. Harro den Hartog wil zich als huisarts vestigen in Rijsoord. De huidige
huisarts dr. Barnard heeft plannen om te zijner tijd te stoppen met werken,
maar wil in zijn woning blijven wonen.
In het voortraject heeft Harro den Hartog samen met de gemeente naar
stukken grond gekeken om daar eventueel een huisartsenpraktijk te gaan
bouwen. Als optie is het speelveld aan De Vlasstraat naar voren gekomen,
omdat dit stuk grond centraal ligt in de wijk. Omdat er nog sprake is van een
voortraject zijn de bewoners van de Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Vlasstraat
niet eerder betrokken bij de plannen. De aanwezige bewoners geven duidelijk
aan bezwaren te hebben tegen dit plan. De wijkregisseur zegt toe met deze
bewoners in gesprek te gaan. De uitkomst van dit gesprek zal betrokken
worden bij de besluitvorming van het gemeentebestuur.

7.

Lopende zaken
 Stand van zaken lang parkeerplaats op Cornelisland
Er loopt een haalbaarheidsonderzoek. (N.B. De resultaten daarvan
worden in januari voorgelegd aan het college).
 Aanscherpen participatieregels.
Wethouder Van der Sluijs is van mening dat het niet integer is als een
raadslid als deelnemer aan het wijkoverleg verbonden is. De mening
van de leden van het wijkoverleg staat haaks op de mening van de
wethouder. Voorstel is dat twee leden van het wijkoverleg hun
argument inspreken tijdens de commissievergadering op 3 december
2013.
 Het verzekerde bedrag van de Vlasjongen is € 7.500, -. Dit is op basis
van het aankoopbedrag.
 Verzakken rotonde bij kruising Rijksstraatweg- Noldijk..
Bewoners hebben een brief ontvangen over de stand van zaken.
Sabrina zorgt dat het wijkoverleg ook wordt geïnformeerd.
 Proefboringen NAM
Bewoners worden geïnformeerd zodra er verdere informatie is. Met de
NAM is de afspraak dat zij direct communiceren met bewoners.
 Herplant Boomgaard
Het advies dat de commissie bezwaarschriften heeft uitgebracht wordt
voorgelegd aan de Raad.
 Ridderdichters
In klein comité ( Joop Horsten, Ankie van Ee en Wim Belder) wordt
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overlegd waar de 15 tegels met gedichten gaan komen.

8.

Afgehandelde actiepunten
 Bebording fietspad aan de Geerlaan is verbeterd
 Fietspad aan de Rijksstraatweg, herstelwerkzaamheden zijn
verricht
 Regels toewijzing woningen Woonvisie is aan een ieder gemaild
 Trapveldje Waalbos.
Marc Jansen van de DLG,op 13 januari op bezoek geweest in de Jonge Jan,
Is volledig op de hoogte van alles. Wanneer de beheerovereenkomst met
Staatsbosbeheer is getekend, kan met de aanleg worden gestart. I.v.m.
sterfgeval (Staatsbosbeheer)is ondertekening weer even uitgesteld.



Verslag NAM Is verwoord in het verslag van 25 november.
Hoogte verschil fietspad langs Geerlaan vanaf Ridderkerk richting
Rijsoord – maaiwerkzaamheden vinden 2x per jaar plaats

Eerstvolgende vergadering is op 10 februari 2014
Uiterste inleverdatum voor agendapunten 31 januari 2014
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
Planning wijk overleggen 2014
10 februari

26 mei

22 september en 24 november .

Planning wijkspreekuren 2014
Maandag 3 februari school De Klimop 15.30 16.30 uur
Maandag 12 mei Voetbalvereniging Rijsoord 19.00 20.00 uur
Maandag 15 september school De Klimop 15.30 16.30 uur
Maandag 1 december voetbalvereniging Rijsoord 19.00 20.00 uur
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Actielijst 10 februari 2014
Verslagnr

Omschrijving

Actie

2012-01

Meer controle op
fietspad Geerlaan
van/naar Rijsoord

Patrick Sepers

2013-01

2013-11

Aandacht voor
snelheid op de
Rijksstraatweg
Het fietspad van de
Geerlaan t.h.v. het
waterreservoir loopt
scheef.
Stand van zaken
huisvesting huisarts

Uit te
voeren
heeft de
aandacht

Hans Muntz

februari

Sabrina Jonkman

Februari

Uiterl.
oplossing

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
 Bebording bebouwde kom op het fietspad vervangen (wachten op voldoende budget)
 In bestek “legen glasbakken” opnemen: “en vegen rondom”.
 Meer controle op fietspad Geerlaan van en naar Rijsoord
 Aandacht voor de snelheid op de Rijksstraatweg
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