Verslag van de vergadering van het WijkOverleg Rijsoord
Datum: 16 februari 2015
Locatie: Jeugdhonk voetbalvereniging Rijsoord
Aanwezig:
Naam
Dhr. M van der Staay

Organisatie
Voorzitter WijkOverleg Rijsoord

e-mail adres
maarten.vanderstaay@gmail.com

Dhr. H. Muntz

Gemeente Ridderkerk

h.muntz@bar-organisatie.nl

Dhr. P. Dekker

Woningbouwver. Rijsoord/REO per

pietencorriedekker@gmail.com

Mevr. S. Jonkman

Wijkregisseur gemeente Ridderkerk e-mail

s.jonkman@bar-organisatie.nl

Mevr. .W Leensvaart

Bewonersvereniging ”de Jonge Jan”

janenwilleensvaart@hetnet.nl

Dhr. W. de Ruiter

Bewoner Mauritsstraat

Willem.de.ruiter@hetnet.nl

Dhr. J. den Hartog

Jp.denhartog24@gmail.com

Mevr. P. van Nes-de Man

Bewoner heeft zitting in
bewonerscommissie Woonvisie
Bewoners algemeen

Mevr. E. van Ee

Stichting leefbaar Rijsoord

info@van-ee.com

Dhr. E. van Wolde

Bewoner Rijksstraatweg

vanwolde@planet.nl

Dhr. W. van Wingerden

Voetbalvereniging Rijsoord

wjvanwin@xs4all.nl

Dhr. Veldhuizen
Dhr. J. Horsten

Toehoorder
Leefbaar Rijsoord

j.horsten@upcmail.nl

Dhr. W. Belder

Woningbouw Rijsoord

Belder48@hotmail.com

Mevr. A. Versteeg

Stichting de Oude Kern

anenfred@hetnet.nl

Mevr. E. Freling

Sport en Welzijn

e.freling@sportenwelzijn.nl

J. Verweij

Bewoner Noldijk

jcv@kliksafe.nl

Maria Groeneweg

Locatieleider Chr. basisschool de Klimop

maria.groeneweg@pcpobr.nl

Dhr. B. Plaizier

Jongerenwerker S&W

b.plaizier@sportenwelzijn.nl

Mevrouw I. Schoolenberg

Karaat Ridderkerk

ischoolenberg@karaatridderkerk.nl

De Heer P. Sepers

Politie Rotterdam

6359@politie.nl

O.B.S. De Piramide

Ylonka.vandenberg@3primair.nl

Organisatie
Stichting Oude Kern Rijsoord

LGielbert@strukton.com

Dhr. P. van den Heerik

Bewoner Waaldijk

paul2988@planet.nl

Dhr. P. Berkhout

Bewoner Rijksstraatweg

berkhoutels@gmail.com

Jolanda Stolk

Bewoner Mauritsweg

jolanda.0@live.nl

J. de Jong

Bewoner Rijksstraatweg

john@rentallaser.com

Marcel Meerkerk

DCMR

marcel.meerkerk@dcmr.nl

Jaap Nooteboom
Laura van Dam

Bewoner Pruimendijk
Woonvisie

jaapnooteboom1@gmail.com
l.vandam@wv.nl

Dhr. J. Smits

Waterschap Hollandse Delta

j.smits@wshd.nl

Mevrouw I. van de Berg
Afwezig:
Naam
Dhr. L. Gielbert

Mevrouw L. Tempelaar

klaaspetra@hotmail.com

lizzytempelaars@outlook.com
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Alle deelnemers van het wijkoverleg. Archief /internet def. verslag.
Meldingen openbare ruimte kunt u iedere dag doen via telefoonnummer 0180-451.234.

Afschrift aan:
Alle deelnemers van het wijkoverleg Archief/internet definitief. verslag.

Meldingen openbare ruimte kunt u iedere dag doen via het online formulier melding openbare ruimte of via
telefoonnummer 0180-451.234
Onder klein onderhoud wordt verstaan:
-
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repareren speelvoorzieningen
losse stoeptegels recht leggen
bloembakken, borden of banken repareren
onderhoud aan en vervanging van bomen en planten
snoeien
oevers maaien
onkruid bestrijden

Opening en
mededelingen

Maarten van der Staay opent de vergadering.
Welkom voor Ilse Schoolenberg van Karaat, de heer en mevrouw Verveer en Melda
een collega van Patrick Sepers
Namens Karaat gaat Ilse Schoolenberg deelnemen aan het WijkOverleg
Familie Verveer, bewoners van de Pruimendijk hebben verzocht om het WijkOverleg
te mogen bijwonen omdat zij vragen hebben over de bouwplannen aan de Gerard
Alewijnszstraat.
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Woonvisie

Maarten van der Staay vraagt of de deelnemers bezwaar hebben dat hun e-mail
adressen worden vermeld op de stukken. Dit blijkt niet het geval.
Familie Verveer is van mening dat hun privacy wordt aangetast omdat de nieuw te
bouwen galerij woningen te dicht op hun huis komen te staan. Hun privacy wordt
hierdoor aangetast, bewoners kunnen zo bij hen in de woonkamer kijken.
Bij Woonvisie is een verzoek ingediend om het plan te wijzigen. Optie is om de
ingang van de woningen aan de andere kant te plaatsen. Volgens Sabrina Jonkman
kan er bezwaar aangetekend worden zodra het plan gepubliceerd wordt. Tijdens een
bewonersavond zal door Woonvisie de plannen nog worden toegelicht. Omwonende
krijgen t.z.t. een uitnodiging. Sabrina Jonkman vraagt aan Woonvisie om contact op
te nemen met de familie Verveer.
Voor het WijkOverleg van 13 april 2015 wordt de projectleider uitgenodigd om de
stand van zaken toe te lichten. De familie Verveer krijgt een uitnodiging voor deze
avond

Politie

Sport en Welzijn

Geen bijzonderheden te vermelden. De politie hoopt dat er door het flyeren wat meer
bewustwording is gekomen onder de bewoners over veiligheid.
Piet Berkhout vraagt over de stand van zaken van de parkeervoorziening in
Cornelisland. Hans Muntz vertelt dat alleen de Firma Bakker en de Firma Van Oers
toegezegd hebben om mee te betalen aan de parkeervoorziening op de
Schaapherderweg. De gemeente stimuleert de bedrijven dat zij daar gaan parkeren.
Politie en toezichthouders houden strenger toezicht.
In april wordt het parkeerprobleem geëvalueerd.
Per 1 januari 2015 zijn de zorgteams (wijkteams, waarin meerdere organisaties in
zitten) van start gegaan. Wekelijks hebben de wijkteams overleg met elkaar. Zij
kunnen de mensen helpen om hun weg te vinden binnen de zorg of als er een
concrete zorgvraag is. “Het wijkteam is de gesprekspartner”. Eveline Freling zal t.z.t.
in een ander gebied gaan werken.
In de krokusvakantie is de 1e activiteit van de soos in het jeugdhonk van de
voetbalvereniging.
Wim Belder vraagt of het glas /en of vuil bij het JOP (jongeren ontmoetingsplaats)
kan worden weggehaald. De jeugd wordt ook regelmatig aangesproken op hun
gedrag. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat er na het weekend wordt
geveegd.
De plek wordt in de avond als onveilig beschouwd. De vraag is of er ook toezicht is
van een jongerenwerker.
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Karaat
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WijkIdeeTeam

4

Lopende zaken
Schouwformulier

Ilse Schoolenberg is per 1 januari 2015 ouderenadviseur bij Karaat.
Ouderen kunnen bij haar terecht als er bijvoorbeeld vragen zijn over financiën,
vragen over vervoer of aanvragen van voorzieningen als zij nog zelfstandig wonen en
de kosten die hier uit voortkomen.
Ilse wil gaan inventariseren of er behoefte is aan ontmoetingsactiviteiten voor
ouderen. Tips en adviezen over een ouderen soos zijn welkom. Ilse vraagt of er
iemand uit de wijk is die haar hierbij wil helpen. In de wijk is er al een ouderen soos
met christelijke grondslag.
Het WijkIdeeTeam heeft net als vorige jaren weer een budget gekregen van de
gemeente. Op 25 februari is de eerste vergadering van het WijkIdeeTeam.
De Roparun doorkomst en de gondelvaart krijgen voor hun activiteit een bedrag van
het WijkIdeeTeam. Op 25 februari is de eerste vergadering van het WijkIdeeTeam.
Op de website van de gemeente komt z.s.m. een link naar het WijkIdeeTeam te
staan.
Sabrina Jonkman gaat na of er daadwerkelijk iets gedaan gaat worden aan de graffiti
op het elektriciteit gebouwtje van Stedin. De teksten op de brievenbussen zijn ook
een doorn in het oog van de bewoners.
Zodra er nieuws is over de Groene Schakel (boomgaard) wordt wethouder Volbregt
Smit uitgenodigd voor de vergadering.

Huisartsenpost

Vier bewoners hebben tegen de bouw bezwaar aangetekend bij de Raad van State
De bouw van de huisartspost zal nu minimaal 6 maanden vertraging oplopen. De
oude huisarts Dr. Barnard stopt per 1 juli 2015. De nieuwe huisarts mag zolang van
de oude praktijk gebruik blijven maken.

NAM

De NAM heeft bij hotel van der Valk een informatieavond gehouden. Het College
heeft besloten om niet mee te werken aan het boren naar gas in Ridderkerk. Het
College wil dat men zich richt op duurzame energie in plaats van fossiele energie.
Het College is van mening dat de maatschappelijke onrust niet opweegt tegen over
de minimale voorraad gas.
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Advies startnotitie
(WOP)

Verzoek van de bewoners van de Ds. Allendorpstraat aan de chauffeurs van de
buurtbus om in het vervolg rond te rijden in plaats van bij de T kruising te draaien.
Ook het verzoek dat de chauffeurs zich houden aan de 30 km zone. Hans Muntz
neemt dit mee.
Maarten van der Staaij, Wim van Wingerden en Wil Leensvaart stellen zich
beschikbaar voor de projectgroep.

6.

Jaarplan

Het conceptjaarplan wordt doorgenomen. Blz.10 punt 6 wordt draai rond de kraai.

Buslijn 601

7.
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Terugkoppeling
windenergie

actiepunt
actielijst

Alert plan wordt opgenomen. Blz. 12 Wildschut m.z. Wilschut. Sabrina Jonkman
verwerkt deze punten en maakt het jaarplan 2015 definitief. Agendapunt:
eerstvolgende vergadering. “monitor wijkontwikkelingsprogramma”.
Het inpassingsplan staat vast. De Provincie heeft besloten dat er 3 windmolens
komen aan de nieuwe verbindingsweg. Bewoners kunnen op de project milieu effect
rapportage (MER) nog hun zienswijze kenbaar maken. Besloten wordt dat het
wijkoverleg een ongevraagd advies gaat indienen. Maarten van der Staaij, Joop
Horsten en Erik van Wolde zetten zich hiervoor in. Erik van Wolde maakt een
voorzet.

Twee punten meenemen in de startnotitie voor het WOP.
Volgens de bewoners van de Mauritshoek zijn de voetpaden, vooral het pad tussen
de Rijksstraatweg en de Mauritshoek, erg slecht. Hans van Oudheusden wordt
gevraagd om ter plekke te gaan kijken.
Maarten van der Staaij vraagt om bij de brug over De Waal borden te plaatsen met
aanduiding “De Waal”
Voor het gedeelte van het buitengebied bij de Geerlaan/Lagendijk wordt een plan
gemaakt. Zodra de glasbouw gesaneerd is mag er een woning op worden gebouwd.
Dit is de Ruimte voor Ruimte regeling.
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Rondvraag

Groen voor Lucht: Volgens het Alterra rapport worden de normen in Rijsoord niet
3

overschreden. Sabrina Jonkman nodigt collega Annemiek Govaart uit om toelichting
te komen geven in het WijkOverleg.
De ideeën van de ideeën dag zijn deels opgenomen in het collegeprogramma.
Erik van de Wolde: De AED die stond bij het huis van Peter van Koppenaal op de dijk
is verplaatst naar beneden. Omdat de AED nu moeilijk bereikbaar is, is het verzoek
om een trap te plaatsen. Erik van de Wolde neemt contact op met Hans van
Oudheusden.

Aktielijst
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 13 april 2015
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Controle lidmaatschap leden die al geruime tijd niet
aanwezig zijn geweest.

Dhr. M van der Staay streefdatum april 2015

4
5

Speeltuin Mauritshoek laten controleren
Verzoek van Maarten van der Staaij om borden bij de
brug over de Waal met opschrift “De Waal” te plaatsen.
De bewoners van de Mauritshoek geven aan de
voetpaden, vooral het pad tussen de Rijksstraatweg en
de Mauritshoek, erg slecht is.
Annemiek Govaart uitnodigen
Contact op nemen met Wil Leensvaart betr. overlast
zendmast/stralingsgedeelte
De fam. Verveer uitnodigen voor de vergadering van 13
april 2015
Voorzet maken m.b.t. advies MER

Mevr. S. Jonkman streefdatum april 20154
Hans Muntz zet deze vraag uit bij Willem te
Lintel Hekkert
Hans van Oudheusden vragen om hier ter
plekke te gaan kijken

No.
1
2
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7
8
9
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Petra van Nes-de Man streefdatum april 2015

Sabrina Jonkman streefdatum april 2015
Sabrina Jonkman streefdatum april 2015
Stenny Struik
Erik van Wolde

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 13 april 2015
vóór 26 maart 2015 te mailen naar het secretariaat s.struik@ridderkerk.nl
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