WIJKOVERLEG RIJSOORD
notulen vergadering 26-05-2014
19:30 – 23:00 uur
Dhr. M. van der Staay
Mevr. L.Tempelaars
Dhr. H. Muntz
Dhr. P. Dekker
Dhr. W. de Ruiter
Mevr. S. Jonkman
Dhr.L. Gielbert
Mevr. W. Leensvaart
Dhr. P. Sepers
Mevr. A. Versteeg
De heer J. den Hartog
Mevr. P. van Nes - de Man
Mevr. E. Freling
Mevr. E. van Ee
Dhr. E. van Wolde
Dhr. P. van den Heerik
De heer P. Berkhout
Dhr.W. van Wingerden
De heer Velthuizen
Dhr.J. Horsten
Dhr. W. Knol
Dhr. P. Zonneveld
Dhr. S. Overeijnden
Mevr. L. van Dijk
Mevr. Renzen
Mevr. M. van de Graaf
Dhr. B. Plaisier
Mevrouw de Vree

Voorzitter maarten.vanderstaay@online.nl
Gem. Ridderkerk, secretariaat
Gemeente Ridderkerk h.muntz@ridderkerk.nl
Woningbouwver “Rijsoord”/REO per post
Bewoner Mauritsstraat willem.de.ruiter@het.nl
Gemeente Ridderkerk, wijkregisseur s.jonkman@ridderkerk.nl
Stichting Oude Kern Rijsoord
Bew.ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl
Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl
Stichting Oude Kern anenfred@hetnet.nl
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
Bewoner Rijksstraatweg vanwolde@planet.nl
Bewoner Waaldijk paul2988@planet.nl
Bewoner Rijksstraatweg berkhoutels@gmail.com
Voetbalver. Rijsoord wjvanwin@xs4all.nl
Toehoorder
Leefbaar Rijsoord j.horsten@upcmail.nl
Politie Delft
Politie
Politie
Presentatie burenalert
Presentatie kledingbank
Presentatie kledingbank
Jongerenwerker b.plaisier@sportenwelzijn.nl
Bewoner en Burenalert

Niet aanwezig:
Jolanda Stolk
J. de Jong
Marcel Meerkerk
J. Verweij
Jaap Nooteboom
Jerney Alsemgeest
De heer J. Smits
Laura van Dam
Mevrouw E. Berkhout

Bewoner Mauritsweg jolanda.0@live.nl
Bewoner Rijksstraatweg john@rentallaser.com
DCMR marcel.meerkerk@dcmr.nl
Bewoner Noldijk jcv@kliksafe.nl
Bewoner Pruimendijk jaapnooteboom@hetnet.nl
Interim directeur obs de Piramide jerneyalsemgeest@3primair.nl
Waterschap Hollandse Delta j.smits@wshd.nl
Woonvisie, consulent wijken l.vandam@wv.nl
Bewoner Rijksstraatweg berkhoutels@gmail.com

Maria Groeneweg
Wim Belder
De heer R. Beemer

Locatieleider chr. Basisschool De Klimop maria.groeneweg@pcpobr.nl
Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com
Toehoorder

Afschrift aan: agendaleden.
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk aos@upcmail.nl
Mevr. Clemence van der Sanden cvandersanden@karaatridderkerk.nl, Ouderenadviseur Karaat
Ridderkerk
De heer R. Belder r.belder@sportenwelzijn.nl
Archief Gemeente en op de website.
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Agendapunt

Thema

Agendapunt 1

Welkom,
mededelingen en
ingekomen
stukken.

Agendapunt 2

Uitleg burenalert

Agendapunt 3

Stichting
Kledingbank
Ridderkerk

Agendapunt 4

Woonvisie,
Politie, Sport en
Welzijn

Dhr. M. van der Staay heet alle aanwezigen van het wijkoverleg
welkom.
Dhr. W. Belder is met kennisgeving afwezig.
Mededeling: er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de
voorzitters van alle wijkoverleggen en de coalitiepartijen. De
voorzitter heeft daar verschillende punten meegegeven, zie bijlage.
Dhr. M van der Staay heet mevr. L. van Dijk, Dhr. W. Knol, Dhr. P.
Zonneveld en Dhr. S Overeijnden uit Almere welkom. Mevrouw van
Dijk heeft het initiatief genomen om Burenalert op te starten. Zij is
hierin gesteund door de wijkagent. Mevr. L. van Dijk vertelt over het
idee en het ontstaan van whatsapp groepen om zo de buurt beter te
beveiligen en inbraken te voorkomen. Voor meer informatie zie
www.deboevendebuurtuit.nl.
Mevr. Renzen en Mevr. van de Graaf zijn van de Kledingbank in
Ridderkerk. De kledingbank is er voor iedereen met een inkomen op
bijstandsniveau of lager. Zij met een WWB/uitkering )zonder
doorverwijzing’ kunnen bij de kledingbank terecht mits zij in het bezit
zijn van een recente uitkeringsspecificatie en geldig identiteitsbewijs.
Mensen met een ander soort uitkering, werkenden met een inkomen
op bijstandsniveau en de groep die in financiële nood zit door
omstandigheden zoals ontslag, echtscheiding of
schuldenproblematiek hebben een doorverwijzing nodig van
instanties zoals. Algemeen Maatschappelijk Werk- Vivenz, St.
Pameijer, St. Mee, Karaat, Plangroep,
Wijzerplaat,(gemeente)Voedselbank(gemeente) of
Vluchtelingenwerk.
Contactgegevens Dr. Colijnstraat 40, 06 44382705 of
www.stichtingkledingbankridderkerk.nl
De deelnemers van het wijkoverleg worden verzocht om signalen
van problemen bij wijkbewoners aan de stichting door te geven. Op
dinsdagochtend is er van 9.00- 10.00 uur inloop spreekuur.
Sponsorgelden worden gebruikt voor gas/licht van het pand,
koffie/.thee en of benzinegelden. Hans van Wijngaarden gaat na of
het wijkbudget ook iets kan betekenen voor de Stichting.
Mevr. A. Versteeg is gebeld door omwonenden van de Sleeswijk
Visserstraat betreffende de bouw van nieuwe woningen. De huidige
woningen van Woonvisie worden afgebroken en vervangen door
nieuwe woningen.
Mevr. S. Jonkman vertelt dat er een gesprek is geweest over het
communicatieplan. Afspraak is dat het wijkoverleg de nieuwsbrief
over het project krijgt. Er is nog geen omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw.
De bewoners zijn inmiddels wel al thuis bezocht door Woonvisie
alleen zijn er nog geen tekeningen ontvangen door de bewoners.
Mevr. S. Jonkman gaat dit navragen. NB. Bewoners hebben
tekeningen gezien van het project, nog geen plattegronden van de
woningen.
Dhr. B. Plaisier stelt zichzelf voor, hij is de jongerenwerker van Sport
en Welzijn. Hij helpt jongeren op weg.
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Aktie
Agendapunt 5

Zendmast bij De
Jong Tours

Onderzoek naar
fijnstof

Rijkswaterstaat doet op dit moment onderzoek. De resultaten
worden eind van het jaar verwacht. Afgesproken is dat als er
veranderingen zijn of resultaten van het onderzoek dat deze als
agendapunt in het wijkoverleg worden besproken.

Parkeren terrein
De Jong Tours

Er is geluidsoverlast door auto’s op het binnenterrein.
Dit terrein is eigendom van de Jong Tours. Als er overlast wordt
ondervonden kan men dit melden bij DCMR.

Bushalte t.h.v. de
Hervormde kerk

Deze bushalte zit daar om verkeerstechnische redenen. Dhr. H.
Muntz vertelt dat deze situatie opnieuw bekeken wordt.
Aandachtspunt is de route voor kerkgangers.

De Boomgaard

Tot eind 2014 is er de tijd om bomen te planten.

Het Vlasjongetje

Dhr. J. Horsten heeft een beeld ontworpen met als inspiratie “Het
Vlasjongetje”.
Het wijkoverleg is erg enthousiast over dit beeld dus er wordt
besproken dat dit ontwerp aangeboden wordt aan Dhr. A. de Wit.
Dhr. A. de Wit gaat over de kunstwerken binnen de gemeente
Ridderkerk.

Aktie
Agendapunt 6

Mevr. S. Jonkman gaat navragen wanneer de bewoners de
tekeningen gaan ontvangen.
Mevr. W. Leensvaart vraagt aandacht voor dit punt aangezien de
zendmast van De Jong Tours steeds meer bebouwd wordt met
apparatuur.
De laatste maanden hebben de omwonenden ook meer last van
storingen van de televisie.
Mevr. S. Jonkman vertelt dat er geen vergunning is aangevraagd en
zij begrijpt het gevoel van onbehagen van deze zendmast met
betrekking tot omvallen en straling.
Mevrouw Jonkman stelt voor een meting te laten doen.
Mevr. S. Jonkman kijkt na of de vergunningen voor deze zendmast
in orde zijn.

Evaluatie
wijkspreekuur

Het beeld zal ongeveer 80 cm breed en 120cm hoog worden. Het
kunstwerk zal op een sokkel verankerd worden met een onderschrift.
Eventueel worden er sponsors gezocht voor het project.
Mevr. S. Jonkman kijkt na of de vergunningen voor de zendmast
in orde zijn.
Het is erg rustig geweest op het wijkspreekuur, wel is er aandacht
gevraagd voor de oversteekplaats bij het voormalige schoolmeester
huis en de Kerk. Men vindt deze oversteekplaats erg onveilig door
de ligging.
Het advies is om de oversteekplaats te verplaatsen naar voor de
brug.
Dhr. H. Muntz maakt een voorstel zodat het wijkoverleg kan
adviseren.
Het grasveldje aan de Wittebloemstraat heeft een slechte afwatering,
deze zal beter worden aangelegd of worden vervangen. NB dit is
opgelost.
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Aktie
Agendapunt 7

Rondvraag
(Stichting
Buurtwelzijn)

Dhr. W. de Ruijter merkt op dat bestelbussen op een parkeerplaats
het zicht wegnemen, afgesproken wordt dat Dhr. W. de Ruijter dit
mailt naar Dhr. P. Sepers. Volgende vergadering locatie bespreken.
Dhr. H. Muntz maakt een voorstel welke het wijkoverleg kan
adviseren.
Er loopt een pilot in Slikkerveer van Stichting Buurtwelzijn. Het doel
hiervan is om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten zodat
men langer zelfstandig kan wonen. De stichting probeert mensen
digitaal aan elkaar te verbinden, vraag en aanbod. Ook is er een
Pilot in Ridderkerk, “Ridderkerkers voor elkaar”.
De pilot in Slikkerveer roept wat vragen op omdat men wil dat
ontslagen thuishulpen via dit systeem dan maar moeten “grijs” gaan
werken.

Brievenbussen
In Ridderkerk zijn er 14 brievenbussen verwijderd, de brievenbussen
die er nu nog staan blijven.
Op de website van Post.nl kan men vinden waar de brievenbussen
verwijderd zijn.
Huisartsenpost

Agendapunt 8

Bespreken
agendapunten

Mevr. S. Jonkman heeft een mail gestuurd hierover. In juni 2014
start de bestemmingsplanprocedure en kan de huisartsenpost
gerealiseerd worden.
Het actiepunt “vuil bij parkeerplaats Waalbos” wordt verwijderd.
Het actiepunt “antwoord van Dhr. Smits van Het Waterschap
betreffende kappen/snoeien van bomen” wordt verwijderd.
Stand van zaken Waalbos: er wordt een voetbalveld gerealiseerd.
Veilige oversteek Rijksstraatweg naar de scholen: Er is een bord
verplaatst en er staan nu 2 borden tussen dus de attentiewaarde is
vergroot.
Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om ledlampjes te
plaatsen in het wegdek.
Bebording bebouwde kom op het fietspad is vervangen.
In bestek lege glasbakken opnemen en vegen rondom: als het
ernstig is dan moet men een melding maken. Het is nog niet
meegenomen in de nieuwe bestekken.

Aktie
Wijkideeteam
Agendapunt
11

Rondvraag en
sluiting

Meer controle op het fietspad van de Geerlaan en aandacht voor de
te hoge snelheid op de Rijksstraatweg : meldingen graag naar Dhr.
P. Sepers, tevens worden de flitspalen aan deze weg digitaal dus
men krijgt binnen 3 dagen een boete in huis.
Dhr. H. Muntz vraagt na of het mogelijk is ledlampjes te plaatsen
bij de oversteekplaats.
De Roparun door Rijsoord is georganiseerd door het wijkideeteam.
Dhr. H. Muntz fietst zelf mee.
Er was de vraag of er een straatjuweel teruggezet kon worden. Dhr.
H. Muntz neemt dit op zich.
Mevr. De Vree wil een comité oprichten om te starten met burenalert.
Dhr. P. Sepers heeft contact met Mevr. de Vree hierover
aankomende week.
Eventueel is het handig om andere wijkoverleggen hierbij te
betrekken en ook het wijkideeteam.
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Er zijn nog wat opmerkingen over het fietspad aan de Geerlaan, hier
zou alles verstopt zitten door de grasmaaimachine. Dit moet worden
gemeld.
Schijnbaar is er al contact geweest met Dhr. A. Hollemans van de
gemeente maar komt er geen actie op. Mevr. S. Jonkman neemt dit
op zich.
Dhr. L. Gielbert merkt op dat bij de digitale nieuwsbrief van het
Waterschap er niet wordt gepraat over de Waal. Dhr. L. Gielbert
gaat Dhr. Smit mailen namens het wijkoverleg.
Dhr. H. Muntz regelt dat de straatjuweel teruggezet word.
Mevr. S. Jonkman gaat de situatie aan de Geerlaan nader
bekijken.
Dhr. L. Gielbert gaat Dhr. Smit mailen namens het wijkoverleg.

Aktie

1

2
3
4

5
6
7
8
9

Aktielijst
Tijdelijke parkeerplaats Cornelisland en vanaf
welk tijdstip
op Cornelisland ?
Waarom is er een lagere drempel geplaatst in de
Mauritsstraat?
Aanleggen voetpad Mauritsstraat naar het viaduct
Mevr. S. Jonkman kijkt na of de vergunningen
voor de zendmast
in orde zijn.
Voorstel bushalte en oversteekplaats.
Nagaan of het mogelijk is ledlampjes te plaatsen
bij de oversteekplaats.
Straatjuweel terugzetten
Situatie aan de Geerlaan nader bekijken.
Dhr. Smit mailen namens het wijkoverleg.

Mevr. S. Jonkman zomer 2014

Dhr. H. Muntz
Dhr. H. Muntz
Mevr. S. Jonkman

Dhr. H. Muntz
Dhr. H. Muntz
Dhr. H. Muntz
Mevr. S. Jonkman
Dhr. L. Gielbert

Vergaderdata 2014: 22 september 2014 en 24 november 2014
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