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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord 
Datum: 22 september 2014 
Locatie: Voetbalvereniging Rijsoord 
 
Aanwezig: 

Naam Organisatie 
Dhr. M van der Staay                              Voorzitter wijkoverleg Rijsoord 
Mevr. L. Tempelaars Gemeente Ridderkerk 
Dhr. H. Muntz Gemeente Ridderkerk 
Dhr. P. Dekker Woningbouwver.Rijsoord/REO 

per post 
Mevr. S. Jonkman Wijkregisseur gemeente 

Ridderkerk 
Dhr. L. Gielbert Stichting Oude Kern Rijsoord 
Mevr .W Leensvaart Bew.ver.”de Jonge Jan” 
Dhr. P .Sepers Politie Rotterdam- Rijnmond 
Dhr. J. den Hartog Bewoner  
Mevr. P. van Nes-de Man Bewoners algemeen  
Mevr. E. van Ee Stichting leefbaar Rijsoord 
Dhr. E. van Wolde Bewoner Rijksstraatweg 
Dhr. W. van Wingerden Voetbalvereniging Rijsoord 
Dhr. Veldhuizen Toehoorder 
Dhr. J. Horsten Leefbaar Rijsoord 
Dhr. W. Belder Woningbouw Rijsoord  

 
Afwezig: 

Naam Organisatie 
Dhr. W. de Ruijter Bewoner Mauritsstraat 
Mevr. A. Versteeg Stichting de Oude Kern 
Mevr. E. Freling Sport en Welzijn 
Mevrouw L. van Dam Woonvisie 
Dhr. P. van den Heerik Bewoner Waaldijk 
Dhr. P. Berkhout Bewoner Rijksstraatweg 
Jolanda Stolk Bewoner Mauritsweg 
J. de Jong Bewoner Rijksstraatweg 
Marcel Meerkerk DCMR 
J. Verweij Bewoner Noldijk 
Jaap Nooteboom Bewoner Pruimendijk 
Dhr. J. Smits Waterschap Hollandse Delta 
Mevr. E. Berkhout Bewoner Rijksstraatweg 
Maria Groeneweg Locatieleider de Klimop 

 
Afschrift aan: alle deelnemers van het wijkoverleg. Archief /internet def. Verslag 
 
Meldingen openbare ruimte kunt u iedere dag doen via het online formulier melding openbare ruimte of via 
telefoonnummer 0180-451.234. Voor het invullen van het online formulier heeft u 15 minuten de tijd. Daarna 
vervalt alles wat u heeft ingevuld. Aan de betreffende afdeling zullen we advies vragen hoe dit opgelost kan 
worden.   
 
. Onder klein onderhoud wordt verstaan: 

- repareren speelvoorzieningen 
- losse stoeptegels recht leggen 
- bloembakken, borden of banken repareren 
- onderhoud aan en vervanging van bomen en planten 
- snoeien 
- oevers maaien 
- onkruid bestrijden 
- papierbakken legen 
-  

Meldingen Politie: 0900-8844 
Meldingen Waterschap: 0900-200505 
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 Agendapunt  

1 Opening en 
mededelingen 

Dhr. M van der Staay opent de vergadering. 
Het wijkoverleg heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerp 
bestemmingsplan buitengebied. Dit is in behandeling bij de gemeente Ridderkerk. 
Er is een brief binnengekomen van een bewoner uit de Mauritshoek, deze zal later in 
de vergadering besproken worden. 
Er is nieuws over de Vlasjongen van Dhr. J. Horsten 
Men wil de stand van zaken van de huisartsenpost weten. 

2 Politie Er zijn weinig tot geen meldingen. De politie heeft een nieuw uniform in gebruik 
genomen. De bezetting in Ridderkerk is op volle sterkte, Ridderkerk heeft negen 
wijkagenten en ongeveer dertig wijkteamleden.  
In Rijsoord heeft men tegenwoordig een buurtwacht, deze hebben contact via de 
Whatsappgroep. Een buurtpreventie is niet haalbaar vanwege de grote oppervlakte 
van Rijsoord.  
De scholen zijn weer begonnen, de politie let meer op de scholieren op de 
Rijksstraatweg. Deze schoolgaande kinderen veroorzaken vaak gevaarlijke situaties 
in het verkeer. 
Er wordt een melding gedaan dat er veel mensen aan de verkeerde kant fietsen op 
het viaduct van de Geerlaan. 

3 Hard varen op de 
Waal/vaarbewijzen 

Er heeft een bewoner geklaagd over het harde varen op de Waal. 
Hij heeft informatie ingewonnen bij het Waterschap, er bestaat de mogelijkheid om 
stickers te verplichten waarmee de boten meer zichtbaar zijn en herkenningspunten 
hebben. Hans Muntz vertelt dat de gemeente dit een prima initiatief vind. Echter het 
Waterschap is de partij die dit in kan voeren. Het wijkoverleg vindt dit een goed plan 
en zal deze bewoner vragen om de contactpersoon bij het Waterschap. 
Er wordt geopperd om het Waterschap gelijk te informeren over de brandnetels aan 
de Pruimendijk. 

4 Stand van zaken 
Rotonde Noldijk 

Alle deelnemers van het wijkoverleg zijn per mail geïnformeerd over de 
werkzaamheden aan de rotonde. 
Er is een fout gemaakt in de berekening van de damwand en de rotonde schuift nu 
en drukt de damwand van zijn plaats waardoor scheuren in het wegdek ontstaan. van 
E.e.a. zal hersteld worden. 
Het is lastig aan te tonen wie hier aan schuldig is en daarom is er besloten om een 
schikking te treffen met de aannemer. De kosten zullen rond de 45.000 euro zijn en. 
zullen ieder voor de helft door Gemeente en aannemer gedragen worden. 

5 Startnotitie 
bestemmingsplan 
Groene Schakel 
 
 
 

De startnotitie bestemmingsplan Groene Schakel is in procedure. Dit is het gebied 
van de voormalige boomgaard. De bestemming van dit gebied wordt groen, 
toegankelijk voor een ieder. In het Coalitieakkoord staat deze gewenste recreatieve 
invulling benoemd. Er wordt besloten alle leden van het wijkoverleg de startnotie toe 
te sturen. De leden kunnen zich dan inlezen. In de volgende vergadering zal dan een 
standpunt kunnen worden ingenomen. Eind 2015 zal het bestemmingsplan ter inzage 
liggen.  

 Actiepunt Het betreffende startnotitie mailen naar alle leden van het WijkOverleg. De 
wethouders Marten Japenga en Volbrecht Smit zullen worden uitgenodigd. 
 

6 Terugkoppeling 
Schouw 

Er is een nieuwe bredere werkwijze voor de wijkschouw. Meerdere organisaties zoals 
Sport en Welzijn, de Politie en Woonvisie nemen nu ook deel aan de wijkschouw. Er 
is naar meer onderwerpen gekeken dan alleen onderhoud. Na deze wijkschouw zal 
er een prioriteitenlijst opgesteld worden. Als deze proefwijkschouw bevalt zal men dit 
komende jaren zo uitvoeren. De gemeenteraad wordt hierover geadviseerd. 
Er was een wat lage opkomst, er waren drie bewoners bij deze schouw aanwezig. 
Men wil graag het elektriciteitshuisje naast basisschool de Klimop netjes geschilderd 
zien. Het asfaltwerk aan de Rijksstraatweg zal in oktober 2014 worden uitgevoerd. 
Mevrouw Jonkman maakt een complete lijst van de schouw en stuurt deze aan de 
schouwers en het wijkoverleg. 

7 Rapportage uit het 
wijkspreekuur 
 

Een bewoner van de Pruimendijk heeft last van de hoge snelheid en van de 
touringcars die naar de manege rijden. Zijn vraag was of de snelheidsmeter nog een 
keer opgehangen kon worden. Deze bewoner ondervindt ook overlast van 
paardenpoep die door auto’s tegen de gevel wordt gereden. Een echtpaar 
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woonachtig aan de Pruimendijk wil graag informatie over het project van Woonvisie. 
Zij worden door de projectleider geïnformeerd.  
 
De data voor het wijkspreekuur zijn te vinden op de website van de gemeente wijken 
Rijsoord -> wijkspreekuur. 
 
Nu de gemeente Ridderkerk bij de BAR gemeentes hoort is de telefooncentrale 
slecht bereikbaar. Er zijn slechte telefoonverbindingen en een lange wachttijd. Ook 
wordt men niet altijd correct geholpen met het contacteren van de juiste persoon 
binnen de gemeente. Mevr. S Jonkman gaat informeren wat de stand van zaken is 
binnen het klantencontactcentrum. 

 
 actiepunt Mevr. S Jonkman gaat informeren wat de stand van zaken is binnen het 

klantencontactcentrum. 
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Lopende projecten en 
vragen 
 
Stand van zaken 
huisartsenpost 
 
Nieuw Reijerwaard 
 
 
 
Bermen aan de 
Pruimendijk 
 
Verbindingsweg 
fietsbeugels plaatsen 
bij bushalte 
 
Ontvangen mail 
bewoner Mauritshoek 
 
 
 
De Vlasjongen 

Het spandoek bij de huisartsenpost is weg. Er stond een vervelende tekst op. Dhr. M. 
van der Staay stelt voor om een positief mailtje te sturen naar de huisarts. Er is een 
zienswijze ingeleverd met meerdere handtekeningen. Het gebouw staat op een 
gemeenteterrein van 600 vierkante meter waarvan het gebouw zelf maar 200 
vierkante meter betrekt. 
 
Er zijn inmiddels 336 handtekeningen verzameld voor het alternatieve project Nieuw 
Reijerwaard. Dit project omvat duizend huizen en zou een goede investering zijn 
volgens de makers. Zij gaan verder met handtekeningen verzamelen. 
 
Mw. Jonkman zoekt uit wat er gedaan kan worden aan de hoge brandnetels in de 
bermen aan de Pruimendijk. Dit is deels gemeente, deels Waterschap 
 
Mevr. P van Nes gaat hier actie ondernemen. 
 
 
 
Er is een mail ontvangen van een bewoner van de Mauritshoek hoe hij de volgende 
situatie moet aanpakken: Afgelopen zomer heeft een bewoner een groot zwembad 
opgezet op openbaar terrein. Het wijkoverleg adviseert het telefoonnummer van de 
gemeente te bellen en bij eventuele intimidatie de politie. 
 
Het beeld De Vlasjongen wordt 25 september gemaakt. Dit duurt drie weken. Het 
beeld wordt via een wagen met een kraan getransporteerd. Het vlasjongetje weegt 
ongeveer  300 kilo. Begin november zal het beeld worden onthuld. De vergadering 
van het WijkOverleg vroeg de voorzitter of hij  de Vlasjongen zou willen onthullen. 
Dhr. M. van der Staay heeft, zeer vereerd, toegezegd het beeld te onthullen met een 
toespraak. 
 
Ter zijner tijd zullen de kranten worden geïnformeerd, mede als de man van 
Marianne Kievits, het wijkideeteam, het wijkoverleg en de wethouder. 
 
De visie van het buitengebied aan de Geerlaan/Lagedijk komt ter sprake. Het is niet 
duidelijk wat hier officieel is. Mevr. S Jonkman gaat dit navragen. 
 
Voor het Waalbos zullen eind oktober de laatste handtekeningen worden gezet. In 
november zal er een feest plaatsvinden en in december zal de aanbesteding 
uitgewerkt zijn zodat men in het voorjaar kan beginnen met de aanleg. 

 actiepunt Dhr. M van der Staay stuurt een mail naar de huisarts. 
Mevr. P. van Nes gaat actie ondernemen met betrekking tot fietsbeugels plaatsen 
aan de verbindingsweg. 
Navragen wat er officieel is aan de visie van het buitengebied bij de 
Geerlaan/Lagedijk. Mevr. S Jonkman 

9 actielijst Tijdelijke parkeerplaats Cornelisland en vanaf welk tijdstip op Cornelisland: 
Deze is bijna gereed en wordt over 2 weken in gebruik genomen. 
Waarom is er een lagere drempel geplaatst in de Mauritsstraat: 
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Deze vallen binnen de gangbare maten van een drempel en is dus niet bewust lager. 
De heer Muntz vraagt of het problemen oplevert, dat is niet het geval. 
 
Mevr. S. Jonkman kijkt na of de vergunningen voor de zendmast in orde zijn: 
Er zijn oude bouwvergunningen maar we wachten het onderzoek van de 
buiteninspecteur af. 
 
Voorstel bushalte en oversteekplaats bij de hervormde kerk: 
Hiervoor zijn twee bouwtekeningen gemaakt. Het wijkoverleg adviseert vanaf het 
poortje in het hek voor de kerk een oversteekplaats richting de Hermitage te maken. 
De huidige oversteekplaats verwijderen 
 
Nagaan of het mogelijk is ledlampjes te plaatsen bij de oversteekplaats: 
(Rijksstraatweg- Linnenstraat) 
Dit zit helaas niet in het budget komend jaar. 
 
Straatjuweel terugzetten   
Er komt een knik in de Vlasstraat ter hoogte van de huisartsenpost. Er gaat een 
tekening naar Dhr. Van Wingerden om in samenspraak met de organisatoren van de 
Wielerronde eventueel weer straatjuwelen te plaatsen. 
 
Situatie aan de Geerlaan nader bekijken: 
Er is hier sprake van verstopte kolken. 
  

10 Rondvraag en sluiting De jongeren gaan op vrijdag gebruikmaken van het jeugdhonk van de 
voetbalvereniging. Dit is in samenspraak met Sport en Welzijn. 
Het restaurant de Hermitage gaat weer open, er worden maaltijden geserveerd voor 
een redelijke prijs. 
Er is budget aangevraagd om lavendelplantjes te planten bij de parkeerplaats op 
burendag samen met een aantal schoolkinderen. 
Eind oktober komt er een overzicht van ideeën van de ideeën dag van het college. 
Er wordt gevraagd of de riolen doorgespoten kunnen worden achter de Mauritshoek. 
De speeltuin aan de Mauritshoek is niet geschikt voor kleuters. 
De Mauritshoek is voor de helft herbestraat, de andere helft is nooit gedaan. Hoe zit 
dat? 
Men vindt het aantal gerealiseerde punten door het wijkoverleg te weinig. Besloten is 
dat dit punt op de volgende agenda komt. 
Maarten zegt toe dat hij de lijst van leden, die al een tijd niet geweest zijn, zal mailen 
of zij nog lid willen blijven. 

 
Aktielijst 
 

1  Aanleggen voetpad Mauritsstraat naar het viaduct   Dhr. H. Muntz 

2  Vergunningen zendmast Mevr. S. Jonkman 
3  Het naambord bij Strevelzicht Strevelszicht is weg Dhr. H. Muntz 
4  Bestemmingsplan Groene Schakel (Boomgaard) mailen naar alle deelnemers 

van het WijkOverleg 
Mevr. S. Jonkman 

5 Het uitnodigen van de wethouders Japenga en Smit voor de volgende 
vergadering. 

Mevr. S. Jonkman 

6 informeren wat de stand van zaken is binnen het klantencontactcentrum. Mevr. S Jonkman 
7 M van der Staay, een positief mailtje sturen naar de huisarts. M. van der Staay 
8 Actie ondernemen met betrekking tot fietsbeugels plaatsen bij de bushalte aan 

de verbindingsweg. 
Mevr. P. van Nes 

9 Navragen wat er officieel is aan de visie van het buitengebied bij de Geerlaan/ 
Lagendijk. 

 Mevr. S Jonkman 

10 Controle lidmaatschap leden die al geruime tijd niet aanwezig zijn geweest bij 
vergaderingen van het WO. 

Dhr. M. van der Staay 

Eerstvolgende vergadering 24 november 2014. 
Vriendelijk verzoek om agendapunten vóór 10 november aan te leveren. 



van 5 
 

 
 
 
 
 

 


