Verslag van de vergadering van het WijkOverleg Rijsoord
Datum: 24 november 2014
Locatie: Voetbalvereniging Rijsoord
Aanwezig:
Naam
Dhr. M van der Staay
Wethouder M. Japenga
Dhr. H. Muntz
Dhr. P. Dekker
Mevr. S. Jonkman
Mevr. L. Tempelaars
Mevr .W Leensvaart
Dhr. W. de Ruiter
Dhr. J. den Hartog
Mevr. P. van Nes-de Man
Mevr. E. van Ee
Dhr. E. van Wolde
Dhr. W. van Wingerden
Dhr. Veldhuizen
Dhr. J. Horsten
Dhr. W. Belder
Mevr. A. Versteeg
Mevr. E. Freling
J. Verweij
Maria Groeneweg
Dhr. B. Plaizier
Afwezig:
Naam
Dhr. L. Gielbert
Dhr. P. van den Heerik
Dhr. P. Berkhout
Jolanda Stolk
J. de Jong
Marcel Meerkerk
Jaap Nooteboom
Dhr. J. Smits
Mevr. E. Berkhout
Dhr. P .Sepers

Organisatie
Voorzitter WijkOverleg Rijsoord
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Ridderkerk
Woningbouwver.Rijsoord/REO per
Wijkregisseur gemeente Ridderkerk e-mail
Gemeente Ridderkerk
Bewonersvereniging ”de Jonge Jan”
Bewoner Mauritsstraat
Bewoner heeft zitting in bewonerscommissie
Woonvisie
Bewoners algemeen
Stichting leefbaar Rijsoord
Bewoner Rijksstraatweg
Voetbalvereniging Rijsoord
Toehoorder
Leefbaar Rijsoord
Woningbouw Rijsoord
Stichting de Oude Kern
Sport en Welzijn
Bewoner Noldijk
Locatieleider chr bassisschool de Klimop
Jongerenwerker S&W

Organisatie
Stichting Oude Kern Rijsoord
Bewoner Waaldijk
Bewoner Rijksstraatweg
Bewoner Mauritsweg
Bewoner Rijksstraatweg
DCMR
Bewoner Pruimendijk
Waterschap Hollandse Delta
Bewoner Rijksstraatweg
Politie Rotterdam- Rijnmond

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 rechtleggen
bloembakken, borden of banken repareren
onderhoud aan en vervanging van bomen en planten
snoeien
oevers maaien
onkruid bestrijden

Meldingen Politie: 0900-8844
Meldingen Waterschap: 0900-200505
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Agendapunt
1

2

Opening en
mededelingen

Woonvisie

Dhr. P. Sepers van de politie kon helaas niet aanwezig zijn.
Wel is hij druk bezig geweest in de wijk met onder andere flyeren om mensen bewust
te maken van hun donkere huis. Inbrekers wordt het dan wel makkelijk gemaakt.
Dhr. J Verweij zal later in de vergadering een uitleg geven over het onderwerp
windmolens.
Mevr. W Leensvaart vierde haar 50 jarige huwelijk.
De woningen naast de hervormde kerk krijgen de straatnaam Rijksstraatweg.
Wel gaat het ventweggetje bij de Lagendijk tegenover het Zuidpad, Westpad heten.
Vanuit Woonvisie zijn er twee nieuwsbrieven doorgestuurd door de wijkregisseur.

Politie

De politie is niet aanwezig, eventuele vragen kunnen gemaild worden.
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Kennismaking
Wethouder M. Japenga
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Lopende zaken
Schouwformulier

WOP

Huisartsenpost

5

Hard varen op de Waal

Actiepunt
6

Dhr. M van der Staay opent de vergadering.

Voetgangers
oversteekplaats t.o. de
Hervormde Kerk

Bart Plaizier verteld dat er gewerkt wordt aan een locatie gemaakt voor de jongeren
uit Rijsoord, deze locatie bevindt zich in het jeugdhonk van de voetbalvereniging en
zal bestemd zijn voor jongeren tussen de 16 en de 23 jaar. Tot nu toe gaat het om
een groep van circa 15 jongeren. In deze ruimte zal geen alcohol geschonken
worden en de deuren gaan om 24 uur dicht. Sport en Welzijn en de
Voetbalvereniging zullen toezien op deze regels.
De jongeren zijn van plan om in de kerstvakantie de ruimte op te knappen. Zij zijn
nog op zoek naar budget. Het WijkOverleg geeft een aantal tips waaronder Stichting
Fonobori.
Dhr. M. Japenga vertelt dat zijn eerste ervaring als wethouder in Rijsoord de opening
van de Vlasjongen is. Een mooi voorbeeld van de eigen kracht in de wijk. Hij prijst de
samenwerking. Hij staat voor participatie, om de eigen inbreng van de wijk te
faciliteren, om de krachten te bundelen binnen de gemeenschap.
Hij probeert een rol te spelen in zaken die bewoners dwarszitten waarbij hij samen
met het college eventueel een oplossing kan bieden.
Dhr. M. Japenga vertelt dat Nederland 6000 Megawatt aan windmolens moet
plaatsen. Eind 2015 moeten deze ook in Ridderkerk staan. 1 windmolen staat gelijk
aan 2 á 3 megawatt.
Mevr. S. Jonkman heeft de resultaten uit de Schouw gemaild naar alle deelnemers
van het WijkOverleg. Er zijn nu geen vragen, mochten die toch nog komen dan
kunnen ze gemaild worden.
Er wordt aangegeven dat bij de Vlasstraat de gele streep markering niet goed
zichtbaar is. De bewoner neemt contact op met het meldnummer.
Het WOP voor de wijk Rijsoord is veroudert, deze zal worden herzien en
uitvoeringsgerichter worden. Het WijkOverleg wil graag de startnotitie zien als deze
gereed is zodat het eventuele aan of opmerkingen kunnen worden gemaild.
Betreffende de organisatie van de rondvraag in het WijkOverleg, Mevr. S. Jonkman
vraagt het WijkOverleg om vragen voor de rondvraag drie weken van tevoren te
mailen naar haar voor zover mogelijk, zodat zij in het WijkOverleg een antwoord kan
hebben.
Aanstaande donderdag is het bestemmingsplan van de huisartsenpost in de raad
voor de vaststelling. Over ongeveer 8 weken kan de bouw dan beginnen. Mits er
geen voorlopige voorziening wordt gevraagd door de bezwaarmakers.
Het WijkOverleg zal een advies indienen bij het Waterschap. Mocht dit geen zoden
aan de dijk zetten dan zal het advies via het College naar het Waterschap gaan.
Dhr. Smits zal voor de volgende vergadering uitgenodigd worden.
Advies indienen aan het Waterschap betreffende het te hard varen op de Waal.
Het uitnodigen van dhr. Smits voor de volgende vergadering.
Dit is een lastige kruising, de bushalte zal worden verhoogd, er komen twee
voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden). Door de verplaatsing van de
zebrapaden worden voetgangers beter zichtbaar voor het verkeer. De zebrapaden
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zullen worden voorzien van gele attentieborden. Er komen geen parkeerplaatsen bij.
De brug is te smal om een apart voetpad te realiseren, dat blijft dus gecombineerd.
Er zal een herziende versie gemaild worden van het jaarplan inclusief het hoofdstuk
van de politie. Reacties kunnen gemaild worden naar de wijkregisseur uiterlijk voor 7
januari.
Door het WijkOverleg worden twee punten genoemd, die niet meegenomen kunnen
worden in het jaarplan. De wijkregisseur zegt toe ze mee te nemen in het WOP. Het
gaat om de behoefte aan een wijkcentrum en een voetpad maken langs de Geerlaan.
De kosten voor het voetpad zullen dan inzichtelijk gemaakt worden en bij de
besluitvorming over het WOP meegewogen worden.
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Jaarplan 2015
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actiepunt
Terugkoppeling
wijkspreekuur

Twee punten meenemen in de startnotitie voor het WOP.
Er heeft nog geen wijkspreekuur plaats gevonden. Mochten er dringende zaken
uitkomen voor het WijkOverleg, dan worden die gemaild.
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Telefonische
bereikbaarheid
Gemeente

1
0

Windmolens

De domeindirecteur van het klantencontactcentrum heeft de cijfers doorgegeven.
Het duurt 1 minuut en 12 seconden voordat het eerste contact tot stand komt met de
gemeente. Helaas is in de praktijk de belevenis heel anders. Een delegatie van het
WijkOverleg (Wim van Wingerden en Maarten van der Staay)zal een kijkje gaan
nemen bij het klantencontactcentrum op uitnodiging van de domeindirecteur.
De heer Jos Verweij is betrokken bij het zoeken van locaties voor windmolens in
Barendrecht. Hij vindt dat ondernemers en bewoners beter mee kunnen denken over
de locaties en de realisatie. Zo kun je er zelf ook duurzaamheidsvoordelen uit halen.
Er is veel te doen over de locatie van de windmolens, zij mogen geen geluidsoverlast
veroorzaken bij de omwonenden, er moeten geen leidingen onder de grond liggen
zodat zij niet geplaatst kunnen worden, kortom er zijn heel wat eisen voor de locatie.
De heer Verweij spreekt specifiek over bedrijventerrein Barendrecht Oost. Hij begrijpt
dat er rekening gehouden moet worden met de bewoners van Ridderkerk, specifiek
die van de Rijksstraatweg. Eind 2015 moet de inpassing ruimtelijk/juridisch mogelijk
gemaakt zijn. Dit vraagt dus in Barendrecht wel enige spoed om een keuze te maken
voor een definitieve locatie.
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actielijst

1
2

Rondvraag

Wethouder Japenga is positief gestemd over de intenties van de heer Verweij. Hij
deelt zijn standpunt dat het goed is om mee te denken. De exacte locatie BTO kan hij
door het ontbreken van gegevens nog niet zoveel over zeggen.
De windmolens die in Nieuw Reijerwaard gepland staan zullen er zeer waarschijnlijk
komen, dit is een beslissing van de hogere overheid. In de hele Stadsregio ligt een
opgave voor windmolens. Als er ergens niet voldoende gerealiseerd worden, kan dit
betekenen dat er ook in Ridderkerk nog een andere locatie gevonden moet worden.
In Ridderkerk zal in januari/februari 2015 een bewonersavond worden georganiseerd
over windmolens.
Betreffende punt 2, de vergunningen van de zendmasten is alles in orde qua
vergunningen. Mevrouw Jonkman biedt aan te praten met de bewoners over een
onafhankelijk onderzoek naar de straling. Wil Leensvaart bespreekt dit met de
bewoners.
Punt 3 het straatnaambord bij Strevelszicht is geplaatst.
Punt 4 het mailen van de startnotitie van de Groene Schakel (boomgaard) is voltooid.
Bij het kinderdagverblijf is een onnodige verkeersdrempel.
De fietspaden zijn geasfalteerd.
Naast het rijwielpad van de Geerlaan is geen ruimte om een wandelpad aan te
leggen.
Nieuwe straatjuwelen aan de Vlasstraat worden 23 december 2014 geplaatst.
De wethouder is van plan meer contact te onderhouden met het WijkOverleg
betreffende lopende zaken.
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Aktielijst
No.
1
2

3

4

onderwerp
Het uitnodigen van Dhr. Smits voor de volgende
vergadering.
Advies indienen aan het Waterschap betreffende het te
hard varen op de Waal.

Wie wat waar wanneer
Mevr. S. Jonkman 25 november 2014
Het WijkOverleg 25 november 2014
Streefdatum 15 januari 2015

Actie ondernemen met betrekking tot fietsbeugels
plaatsen aan de verbindingsweg.

Mevr. P. van Nes 22 september 2014
N.b. Waterschap heeft toegezegd de
fietsbeugels te plaatsen.
Navragen wat er officieel is aan de visie van het
Mevr. S Jonkman 22 september 2014
buitengebied bij de Geerlaan/Lagendijk. Gemeente werkt Streefdatum 15 december 2014.
aan visie Ruimte voor Ruimte in dat gebied. Navragen bij
Leo Gielbert welke visie hij bedoeld.
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Controle lidmaatschap leden die al geruime tijd niet
aanwezig zijn geweest.

Dhr. M van der Staay 22 september 2014
Streefdatum 26 januari 2015.
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Speeltuin Mauritshoek laten controleren

7

Herziende versie van het jaarplan 2015 mailen bij de
notulen.
Wens WVC en voetpad Geerlaan meenemen in
Startnotitie Wijkontwikkelingsprogramma en het concept
voorleggen aan het WijkOverleg.

Mevr. S. Jonkman. 22 september 2014
Streefdatum 26 januari 2015.
Mevr. S. Jonkman. 24 november 2014
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WijkOverleg 24 november 2014
Streefdatum 31 december 2014.

Planning vergaderdata wijkoverleggen 2015
tijdstip: 19.30 uur tot 22.00 uur
locatie: kantine voetbalvereniging Rijsoord
- 26 januari
- 13 april
- 29 juni
- 21 september
- 30 november
 Planning wijkspreekuren 2015
Maandag 16 maart 19.30 – 20.30 uur, Locatie Kantine voetbalvereniging
Maandag 16 november 15.30 – 16.30 uur, Locatie C.B.S. De Klimop
Verzoek om agendapunten voor de eerstvolgende vergadering van 26 januari vóór
8 januari te mailen naar het secretariaat s.struik@ridderkerk.nl
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