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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum: 10 februari 2014 
Locatie jeugdhonk van de voetbal vereniging Rijsoord 
Aanwezig: 
 
Maarten van der Staay   Voorzitter maarten.vanderstaay@online.nl 
Stenny Struik    Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl 
Hans Muntz    Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl 
Piet Dekker    Woningbouwver “Rijsoord”/REO per post  
W. de Ruiter    Bewoner Mauritsstraat willem.de.ruiter@het.nl 
Sabrina Jonkman Gemeente Ridderkerk, wijkregisseur 

s.jonkman@ridderkerk.nl 
Leo Gielbert Stichting Oude Kern Rijsoord 
Wil Leensvaart   Bew.ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Maria Groeneweg   Locatieleider chr. Basisschool De Klimop 

maria.groeneweg@pcpobr.nl 
Patrick Sepers   Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl 
An Versteeg Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Wim Belder    Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
De heer J. den Hartog  Bewoner, heeft zitting in bewonerscommissie huizen WV, 

Sleeswijk Visserstraat en Alewijnszstraat.  
Petra van Nes - de Man  Bewoners Algemeen klaaspetra@hotmail.com 
Eveline Freling Sport en Welzijn e.freling@sportenwelzijn.nl 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
Erik van Wolde   Bewoner Rijksstraatweg vanwolde@planet.nl 
Paulus van den Heerik  Bewoner Waaldijk paul2988@planet.nl 
De heer P. Berkhout Bewoner Rijksstraatweg berkhoutels@gmail.com 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wjvanwin@xs4all.nl 
De heer Velthuizen   Toehoorder 
De heer R. Beemer   Toehoorder 
Niet aanwezig: 
Jolanda Stolk    Bewoner Mauritsweg jolanda.0@live.nl 
J. de Jong    Bewoner Rijksstraatweg john@rentallaser.com 
Marcel Meerkerk   DCMR marcel.meerkerk@dcmr.nl 
J. Verweij    Bewoner Noldijk jcv@kliksafe.nl 
Jaap Nooteboom   Bewoner Pruimendijk jaapnooteboom@hetnet.nl 
Jerney Alsemgeest Interim directeur obs de Piramide 

jerneyalsemgeest@3primair.nl 
De heer J. Smits   Waterschap Hollandse Delta j.smits@wshd.nl 
An Versteeg Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Joop Horsten Leefbaar Rijsoord j.horsten@upcmail.nl 
Laura van Dam Woonvisie, consulent wijken l.vandam@wv.nl 
Mevrouw E. Berkhout Bewoner Rijksstraatweg berkhoutels@gmail.com 
 
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 (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, Els Berkhout, Joop Horsten, An Versteeg en 
Marcel Meerkerk.  
 
Van de overige afwezigen is geen kennisgeving ontvangen.  
 
Het verslag van 25 november 2013 is definitief vastgesteld.  
 
De buurtbus gaat per 10 maart 2014 rijden met 2 kleine RET bussen.  
De busdienst is niet meer gratis.  
Passagiers kunnen gebruik maken van hun OV kaart. 
Dienstschema:  
Ma- Vrij :  elk uur van 7.00 – 18.00 uur 
Zaterdag: van 11.00 – 17.00 uur.  
 

 

2.  Ingekomen stukken 
Uitnodiging feest avond der Giganten op zaterdagavond 15 maart 2014.  
 

 

3.  Politie/Woonvisie, Sport en Welzijn 
Politie 
Er is geen stijging van woninginbraken. De politie heeft veel controle 
gedaan, dit heeft niet geresulteerd in aanhoudingen.  
Aan Patrick Sepers het verzoek om weer controles uit te voeren op de 
Rijksstraatweg en de Pruimendijk vooral voor naar schoolgaande 
fietsers. Zij houden zich (nog steeds) niet aan de regels.  
 
Woonvisie: schriftelijke reactie Laura van Dam betreffende woningen 
Alewijnszstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat.  
We zijn nu in overleg met de architect over de mogelijke bouwprogramma's. 
Deze worden vervolgens voorgelegd aan de klankborgroep Rijsoord voor ad-
vies. Na besluitvorming door Woonvisie worden de huurders geïnformeerd. In 
april/mei van dit jaar krijgen de bewoners van ons een toelichting over de 
bouwprogramma's tijdens de huisbezoeken.  

 
Sport en Welzijn 
Er zijn gesprekken gaande om een jeugdhonk te realiseren bij de voet-
balvereniging.  
 
Tijdens het wijkspreekuur heeft een bewoner uit de Mauritshoek het 
plan geopperd om een burendag te gaan organiseren. Uit het wijkbud-
get kan zij een financiële bijdrage krijgen. Eveline Freling neemt contact 
op met de betrokken bewoner.  
 
Eveline Freling is vanaf 16 februari 2014 ongeveer 6 weken afwezig. 
Voor vervanging wordt gezorgd.  
 
Opschoon dag 29 maart 2014. 
Eveline Freling. De Kleine Kraai staat zeker open voor de opschoon-
dag. Barbara Ferbrache heeft aangegeven deze dag nog even open te 
houden. Zij doet (De Kleine Kraai)  ook mee aan de landelijke NL Doet 
actie op 22 maart.  Omdat zij ( het bestuur) zelf afhankelijk zijn van 
vrijwilligers, wordt het best veel in een week qua organisatie. 
Barbara Ferbrache heeft aangegeven om het wellicht volgend jaar ze-
ker op te pakken. 
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4.  Jaarplan 2014 

Leo Gielbert mist de plannen over Nieuw Reijerwaard. 
 
Bij de opgave van Woonvisie zal het punt ”scootmobielen” op de actielijst 
worden toegevoegd.  
 
De ambitie van de organisaties is om alle acties uit te voeren zoals genoemd in 
het jaarplan. Sabrina Jonkman is het aanspreekpunt.  
 
Voor het onderhoudsplan wegen is een planning opgesteld. De deelnemers 
zijn van mening, dat er minder meldingen zullen binnenkomen over de slechte 
staat van de bestrating als de planning bekend is bij de burger.  
 
Regulier onderhoud wordt niet vermeld in het jaarplan.  
 

Sabrina Jonkman 

5.  Wevershoekpark 
Petra Nes heeft de heer Smits, afgevaardigde van Het Waterschap een mail 
gestuurd met als strekking om het snoeien en kappen van de bomen langs de 
Waaloever tegen te houden. (mail + bijlage is aan iedereen verzonden). 
Zodra de heer Smits heeft gereageerd op de mail wordt het wijkoverleg inge-
licht.  
 

 
Petra van Nes  

6.  Lopende zaken  
 Waalbos –aanbesteding – beheer  

Zoals in het vorige overleg ook vermeld ligt er bij de ingang op de 
parkeerplaats veel zwerfvuil. De toezichthouders zouden hier 
polshoogte gaan nemen. Sabrina vraagt bij de bouwinspecteur wat de 
laatste stand van zaken is. De deelnemers opperen om een Stichting 
op te richten, met financiële ondersteuning van de gemeente die het 
onderhoud van het Waalbos voor haar rekening gaat nemen.  

 Marc Jansen van de DLG, (Dienst Landelijk Gebied) is op 13 januari op 
bezoek geweest in de wijk “De Jonge Jan”. Hij 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. 
Verenambacht 

 Marcel Meerkerk heeft de taken overgenomen van Ronald van de 
Kasteele. Voor deze vergadering heeft Marcel zich afgemeld. 

 D e agendapunten zijn naar hem gemaild. De parkeerplaats Nw. 
Reijerwaard wordt uitgebreid naar Cornelisland. Sabrina zoekt uit vanaf 
wanneer en of dit tijdelijk is.  
Over het onderhoud van de bomen omgeving Verenambacht zijn goede 
afspraken gemaakt met de bewoners.  

 Status Boomgaard 
De procedure loopt nog.  

 Voorontwerpbestemmingsplan buitengebied 
Is in procedure 

 NAM 
Volgens afspraak heeft Sabrina de brief (nr. 40536), die is gestuurd aan 
de NAM gemaild naar de leden.  

 

 
 
 
Sabrina Jonkman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabrina Jonkman 

7.  Tegels met gedichten Ridderdichters 
 Joop Horsten en Ankie van Ee hebben een rapportage gemaakt. Na 

goedkeuring van het wijkoverleg gaat het voorstel naar de dichters.  
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8.  Zuid Hollandse Vereniging van Kleine Kernen. 
De vereniging houdt elk jaar een kleine jaarvergadering met een lezing. 
Verleden jaar hebben Petra en Maarten een presentatie gegeven over de wijk 
Rijsoord. In overleg met Wim van Wingerden zal de vergadering dit jaar 
plaatsvinden in Rijsoord bij de voetbalvereniging. 
 
Nieuw kunstwerk vlasjongetje.  
Een kleine commissie bestaande uit Paulus van de Heerik, Ankie van Ee , 
Petra van Nes en Maarten van der Staay gaan overleggen in welke vorm het 
kunstwerk uitgewerkt moet worden. Joop Horsten is achteraf gevraagd ook 
deel te nemen aan “kleine commissie”. 
 

 

9.  Huisartsenpost  
Wethouder Henk van Houcke is op de hoogte gesteld over het verloop van de 
avond met de bewoners van de Vlasstraat. Het advies wordt nu naar het 
college gestuurd.  
 

 

10.  Evaluatie wijkspreekuur 
Op de wijkspreekuuravond zijn vooral individuele problemen aan de orde 
gekomen. 
 

 

11.  Rondvraag 
Erik van de Wolde. Vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie die 
zandwagens veroorzaken op de Voorweg. 
Werkzaamheden starten al om 6.00 uur, deze veroorzaakt geluidsoverlast bij 
omwonenden. Ook ontstaat een gevaarlijke situatie doordat de vrachtwagens 
op de rijbaan geparkeerd staan.  
Wim Belder waarom is de nieuwe aangelegde drempel op de Mauritsstraat 
lager dan de eerder geplaatste drempel. Hans Muntz vraagt het na bij de 
afdeling uitvoering. 
Ruud Beemer en Piet Berkhout zouden graag zien dat er geluidsmetingen en 
fijnstof metingen worden verricht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabrina Jonkman 

 Aanvullingen c.q. wijzigingen op het verslag vóór 28 april 2014 
aanleveren daarna wordt het verslag vastgesteld en op de website 
geplaatst.  
 

 

Eerstvolgende vergadering is op 26 mei 2014  
 
Uiterste inleverdatum agendapunten 12 mei 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 
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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  
 
 
Actielijst 26 mei 2014  
 
Verslagnr Omschrijving Actie  Uit te 

voeren 
Uiterl. 
oplossing 

feb 2014 Navragen stand van 
zaken vuil op/bij 
parkeerplaats 
Waalbos 

Sabrina Jonkman mei 2014  

feb 2014  Petra van Nes stuurt 
reactie van de heer 
Smits van het 
Waterschap door aan 
de leden 
(kappen/snoeien 
bomen) 

Petra van Nes mei 2014  

feb 2014 Uitbreiding 
Parkeerplaats Nieuw 
Reijerwaard tijdelijk 
en vanaf welk tijdstip 
op Cornelisland ? 

Sabrina Jonkman mei 2014  

feb 2014 Waarom is er een 
lagere drempel 
geplaatst in de 
Mauritsstraat 

Hans Muntz vraagt 
het intern na bij de 
afdeling uitvoering  

mei 2014  

feb 2014 Nagaan of er weer 
fijnstof en 
geluidsmetingen 
kunnen worden 
verricht  

Sabrina Jonkman   

                         
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 i.v.m. tegen de richting 
 inrijden 
 Aandacht voor de te hoge snelheid op de Rijksstraatweg 
 

 


