Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord
Datum: Maandag 11 september 2017
Locatie: Jeugdhonk Voetbalvereniging Rijsoord, Vlasstraat 1A, 2988 XR Ridderkerk
Aanwezigen:
Staay, M. van der dhr.

Voorzitter

maarten.vanderstaay@gmail.com

Beemer, R. dhr.
Belder, R. dhr.
Belder, W. dhr.
Ee, A. van mevr.
Gerritse, J. mevr.
Gielbert, L. dhr.
Hartog, J.P. den
Heerik, P. van de dhr.
Leensvaart, W. mevr.
Muntz, H. dhr
Ruiter, W. de dhr.
Wingerden, W.J. dhr.

Bewoner Mauritshoek
Sport en Welzijn
Bewoner Mauritsweg
Bewoner Mauritsweg
Wijkregisseur
St. oude kern Rijsoord
Bew. ds. Sleeswijk Visserstr
Bewoner Waaldijk
Bewoner “de Jonge Jan”
Gemeente Ridderkerk
Bewoner Mauritsstraat
VV Rijsoord

ilse.beemer@telfort.nl
r.belder@sportenwelzijn.nl
belder48@hotmail.com
info
j.gerritse@bar-organisatie.nl

Berkelaar-Mink, A. mevr.

Notuliste

Anitamink7@gmail.com

Afwezigen:
Berkhout, P. dhr.
Horsten, J. dhr.
Nes-de Man, P. van mevr.
Sepers, P. dhr.
Solter, M. mevr.
Wisse, T. dhr.
Wolde, E. van dhr.

Bewoner Rijksstraatweg
Bewoners Mauritshoek
Bewoner Pruimendijk
Politie
Woonvisie
Sport en Welzijn
Bewoner Rijksstraatweg

lgielbert@strukton.com
paul2988@planet.nl
janenwilleensvaart@hetnet.nl
h.muntz@bar-organisatie.nl
willem.de.ruiter@hetnet.nl
wimvanwingerden4@gmail.com

6359@politie.n
m.solter@wv.nl

m.k.g.
m.k.g.
m.k.g.
m.k.g.
m.k.g.
m.k.g.

Te gast aanwezig bij deze vergadering:
Pot, dhr.
Molenaar, dhr.
Gast afwezig:
Schippers, A. dhr.

Directeur Gem.Reg.Nw-Reijerwaard

m.k.g.
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Actie- en advieslijst
Agendapunt
1. Opening &
mededelingen

2. Politie,
Sport en
Welzijn,
Woonvisie en
Gemeente

3.
Communicatie
GRNR
4. Visie op de
Waal

Onderwerp/Advies/Actie
Er loop een pilot om de notulen in een kortere vorm te gieten.
Advies:
De notulen worden in een actie- en advieslijst aangeleverd. Voorwaarde is dat ze
wel begrijpelijk blijven.
Politie – De heer Sepers is met kennisgeving afwezig.
Vanuit de deelnemers: Er is een poging tot inbraak geweest aan de Lagendijk. Het
aggregaat van de VV Rijsoord is aan de Rijksstraatweg gestolen.
Sport en Welzijn
SenW zoekt vrijwilligers voor de schooltuin van de Klimop.
Voor de verenigingsscan hebben de verenigingen een brief ontvangen.
De wijkagent en de opbouwwerker onderzoeken samen de dekking van what’s app
groepen en de mogelijkheden om ze uit te breiden.
Woonvisie Mevrouw Solter is met kennisgeving afwezig.
Er is een brief van Woningvisie ontvangen m.b.t. de sloop- en nieuwbouwplannen.
Gemeente:
Terugblik wijkschouw
De wijkschouw is niet doorgegaan. Twee aanmeldingen voor de wijkschouw
worden individueel behandeld. Het voortuinenbeleid van Woonvisie is nog in
ontwikkeling.
Actie:
2.1 Onderzoeken of alle betrokkenen een mail over de wijkschouw krijgt (actie
wijkregisseur). Een e-mail is niet standaard. De uitnodiging voor de wijkschouw
wordt naar de leden van het wijkoverleg gestuurd en staat in de Blauwkai.
2.2 Er wordt een foto gemaakt voor de gemeente van verzakte stenen en
doorgezakte ijzeren platen op de brug naast de kabelgoot, zodat deze de situatie
kan beoordelen (actie bewoner dhr. Van de Heerik).
Terugblik nieuwe inwonersdag 29 augustus 2017
De nieuwe inwoners vonden de avond een succes.
Inventarisatie jaarplan 2018
Actie:
2.4 De wijkregisseur mailt het jaarplan 2017 nogmaals naar de leden van het
wijkoverleg.
2.5 De leden van het wijkoverleg kunnen aandachtspunten doormailen naar de
wijkregisseur.
2.6 Het jaarplan komt volgende keer op de agenda.
Voorstel dhr Gielbert: verkeersremmende maatregelen en mijden vrachtverkeer
Vraag: wordt het ZOAB schoongemaakt? In onze gemeente hebben we geen ZOAB
liggen of andere geluid reducerende deklagen die schoon gehouden moeten
worden. De nieuwe soorten hebben daar sowieso geen last meer van. Dat zijn semi
dichte deklagen.
Actie:
3.1 Dit agendapunt komt volgende keer op de agenda wegens verhindering van de
heer Schippers, directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
(GRNR).
Actie
4.1 wijkregisseur: Geeft probleem vuilnisbakken op parkeerplaats bij Ross Lovel
door aan wijkploeg.
Advies: volgende vergadering graag meer informatie over visie.
Vragen:
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5. Actielijst

6.
Wijkideeteam

7. Rondvraag
8. Sluiting

Het wijkoverleg had ook nog vragen over de Waalvisie:
- Klopt het dat er een wandelpad komt door de privétuinen aan de
Pruimendijk?
- Wat kan er gedaan worden aan overlast op de Waal, ook geluidsoverlast
door modelbouw motorbootjes.
- Wordt er iets gedaan aan illegale steigers?
4.2 Actie wijkregisseur: hiervoor uitnodiging uitsturen + vragen doorgeven, dit
onderwerp voor de volgende vergadering agenderen.
Nieuwe Acties:
5.1 H. Muntz: Meting verkeer Geerlaan en toevoerwegen.
5.2 Verenigingen: Nieuwe leden werven voor het wijkoverleg.
Mededelingen:
Op 30/9 vindt er een minibuurt barbecue plaats voor de Mauritshoek en een
aanliggende hoek. Er is een uitnodiging uitgegaan.
Er kan, indien gewenst, een bijdrage van 75 euro worden aangevraagd bij het
wijkideeteam.
Op 13 september 2017 vindt de behandeling van de omgevingsvisie door de
gemeenteraad plaats.
De volgende vergadering vindt plaats op : 20 november 2017.

Actielijst
Datum
Vergadering +
agendapunt en
volgnummer
1609-01
1609-02
1702-01
1702-04
1709-2.1
1709-2.2
1709-2.4
1709-2.5
1709-3.1
11-09-17 4.1
11-09-17 4.2
11-09-17 5.1

Onderwerp

Door wie

Wanneer klaar

Voetpad Geerlaan
Verharding grasveld VV Rijsoord,
loopt via project F115 en F116
Bestrating Mauritshoek
Bussluis Rijksstraatweg
Krijgen wijkschouwers vooraf een
uitnodiging per mail?
Foto verzakkingen bij de brug
Jaarplan 2017 doormailen naar
leden wijkoverleg.
Aandachtspunten voor jaarplan
2018 doormailen naar J. Gerritse
Agendapunt 3 agenderen voor
volgende vergadering op 20-11-17
Probleem vuilnisbakken doorgeven
aan wijkploeg.
Visie op de Waal – uitnodigen
Meting verkeer Geerlaan

H. Muntz
H. Muntz

4e kwartaal 2017
Vertraging

H. Muntz
J. Gerritse

4e kwartaal 2017
Loopt.
Zie notulen 2.1

P. v.d.Heerik
J. Gerritse

20-11-2017
Is gebeurd

Leden
wijkoverleg
J. Gerritse

20-11-2017

J. Gerritse

20-11-2017

J. Gerritse
H. Muntz

20-11-2017
20-11-2017

20-11-2017
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