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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord 
 
Datum:  Maandag 4 december 2017 
Locatie: Jeugdhonk Voetbalvereniging Rijsoord, Vlasstraat 1A, 2988 XR Ridderkerk 
 
Aanwezigen: 
 

Staay, M. van der de heer Voorzitter  maarten.vanderstaay@gmail.com 

 

Beemer Bewoner Mauritshoek ilse.beemer@telfort.nl 

Belder, R. de heer Opbouwwerker SenW  

Belder, W. de heer Bewoner Mauritsweg belder48@hotmail.com 

Berkhout, P. de heer Bewoner Rijksstraatweg    

Ee, A. van mevrouw     

Gerritse, J. mevrouw 
Wijkregisseur gem. 
Ridderkerk 

j.gerritse@bar-organisatie.nl 

Gielbert, L. de heer St. oude kern Rijsoord lgielbert@strukton.com 

Hartog, J.P. den     

Heerik, P. van de Bewoner Waaldijk paul2988@planet.nl 

Horsten, J. de heer Bewoner Mauritshoek   

Leensvaart, W. mevrouw Bewoner “de Jonge Jan” janenwilleensvaart@hetnet.nl 

Muntz, H. de heer Gemeente Ridderkerk h.muntz@bar-organisatie.nl 

Nes-de Man P. van 
mevrouw Raadslid 

 Ruiter, W. de Bewoner Mauritsstraat willem.de.ruiter@hetnet.n 

Sepers, P. de heer Politie 6359@politie.n 

Solter, M. mevrouw Woonvisie m.solter@wv.nl 

Wingerden, W.J. de heer VV Rijsoord wimvanwingerden4@gmail.com 

 

Berkelaar-Mink, A. mevr. Notuliste Anitamink7@gmail.com 

 
Afwezigen: 
 

Wolde, E. van     
  

Gasten: 
 

Brouwer, C. de heer                                                               c.brouwer@bar-organisatie.nl 

Rienks, M. de heer   

Dhr. N. de Bruin projectontwikkelaar  

Schippers, A. de heer   

 
Meldingen openbare ruimte gemeente kunt u iedere dag doen via het online formulier melding 
openbare ruimte, via de ridderkerk app of via telefoonnummer 0180-451234. 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 
en onkruid bestrijden. Meldingen politie: 0900-8844. Meldingen waterschap: 0900-200505. Of per 
email 2005005@wshd.nl. 
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Actie- en advieslijst 

Agendapunt Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening & 
mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering.  

 Politie 
De wijkagent adviseert om alert te zijn op inbraken aan het eind van de 
middag/begin avond tijdens de donkere dagen. Hij adviseert om het licht te 
laten branden. Hij adviseert ook alert te zijn op babbeltrucs. Venten is niet 
strafbaar, maar het is vervelend als je slachtoffer wordt. 
Sport en Welzijn 
Er zijn geen bijzonderheden. 
Gevraagd wordt of er wordt gedeald bij Ross Lovell en bij de JOP. Er wordt niet 
gedeald, soms wel gebruikt, dat zie je aan de zakjes. De situatie in Rijsoord is 
niet verontrustend t.o.v. de rest van Nederland. 
Actie 
2.2. S&W/wijkregisseur: de contactgegevens van de nieuwe 
jongerenmedewerker worden bij de notulen gevoegd.  
Joey Oomen 
accomodatiegebonden jongerenwerk Rijsoord, Drievliet/ Zand 
06-40200229 
joey.oomen@senw-ri.nl 
Christina van Bennekom 
Ambulant en jongerencoaching Rijsoord, Drievliet/ Zand 
tina.vanbennekom@senw-ri.nl 
06-11911950 
Woonvisie 
De werkzaamheden zijn in volle gang. In januari kan er waarschijnlijk gestart 
worden met heien. 
Aandachtspunt: de eisen t.a.v. het tuinonderhoud Mauritshoek. 
Actie 
2.4 Woonvisie: Bij de Mauritshoek staat het groen buiten de erfgrens. Dit wordt 
gemeld. 
Gemeente: 
Geerlaan: knotwilgen langs Geerlaan zijn gekapt. Verzoek vanuit de wijk is om 
deze zsm aan de overkant weer te planten. 
Jaarplan 2018 
Punten: verkeersremmende maatregelen, aandacht fijnstof, snelfietsroute. 
Er wordt een werkgroep samengesteld, zodat een concreet plan kan worden 
gemaakt. Het jaarplan komt regelmatig terug op  de agenda. 
VV Rijsoord: n.a.v wp: wat is de behoefte? Hoe is het gebouw te optimaliseren/ 
gebruiken als wijkgebouw? Geen urgentie. 
Actie 
2.3 Wijkregisseur: vraagt na of er in de speeltuin iets kan worden geplaatst voor 
jongere kinderen en of er een hek kan worden geplaatst. 
2.5 Wijkregisseur: rapport snelfietsroute meezenden met de notulen. 
N.a.v. de vergaderdata 2018 op de agenda een correctie: 26/11/18 wordt 
3/12/2018. 

3. Communicatie 
en terug-

De stand van zaken wordt toegelicht.  
Wijkoverleg meldt onveilige situatie op de Voorweg (verlichting defect, 
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koppeling GRNR obstakels). Waterschap is eigenaar, werkzaamheden door de GR NRW. De heer 
Schipper pakt het op. 
De ontsluiting onder de  dijk door is klaar. Begin volgend jaar vindt de opening 
plaats. 
Op 11/12/17 is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. 
Aandachtspunt: het wordt steeds drukker en de verkeersafwikkeling tijdens de 
spits wordt als een probleem ervaren op de Rijksstraatweg. 
Aandachtspunt: de GR (gemeenschappelijke regeling) neemt de gang van zaken  
m.b.t. het planschadetraject mee in het overleg met de Provincie. 
Langs de Verbindingsweg zullen essen gekapt worden ivm herinrichting van de 
weg en essentaksterfte. 
De reeds gestelde vragen en nieuwe vragen worden meegenomen door GR. 
Actie 
3.1 Wijkoverleg: Vragen vooraf aan de wijkregisseur doorgeven. 

4. Visie op de 
Waal en 
Snippergroen 

Chris Brouwer geeft een presentatie over de plannen t.a.v. het snippergroen.  
Actie: 
4.1 wijkregisseur: De visie op de waal en snippergroen agenderen voor de 
volgende vergadering. 

5. Actielijst Zie de actielijst hierna. 

6. Ruimte voor 

Ruimte polder 
Geerlaan 

De projectontwikkelaar geeft een powerpoint presentatie over het schetsplan 
van de Geerpolder Rijsoord. Er is een ruimte voor ruimte regeling van 
toepassing. Per 5000m2 glas 1 woning. Men streeft naar kwaliteitsverbetering 
middels sanering van de glaslocaties.  
Het wijkoverleg benadrukt dat zij graag zien dat er minder dure woningen 
worden gebouwd ivm aantrekken van jonge gezinnen. 
Er zijn ook zorgen over verkeersdrukte Geerlaan/Rijksstraatweg.  
Actie 
6.1. Wijkregisseur: Hand-out presentatie bij de notulen voegen. 
6.2  Wijkregisseur: Dit agendapunt weer agenderen voor de vergadering van 
23/4/18 en de projectontwikkelaar/architect uitnodigen. 

7. Wijkideeteam Het budget van 2017 is uitgegeven aan de Oranjevereniging, Kleur en Fleur, de 
Brede School, AED, kledingbank, bq’s, de ijsclub, toneelvereniging, de website, 
een kerstboom. In 2018 komt nieuw budget beschikbaar. Iedereen kan ideeën 
aandragen. 

8. Rondvraag Er vinden gesprekken plaats met de vrijwilligers van de buurtbus. 

9. Sluiting De volgende vergadering vindt plaats op : 12 februari 2018. 

 

Actielijst 

Datum 
Vergadering + 
agendapunt en 
volgnummer 

Onderwerp Door wie Wanneer 
klaar/terugkoppeling 
op: 

1609-01 Voetpad Geerlaan H. Muntz Vertraging. 

1609-02 Verharding grasveld VV Rijsoord, 
loopt via project F115 en F116 

H. Muntz Vertraging 

1702-04 Bussluis Rijksstraatweg 
De plaatsing van camera’s wordt 
bekeken. 

H. Muntz Loopt.  

1709 2.5 Aandachtspunten voor jaarplan Leden 12-02-18 
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2018 doormailen naar J. Gerritse wijkoverleg 

1709 5.1 Meting verkeer en toevoerwegen. H. Muntz In behandeling. 

1712 2.2 Contactgegevens jongerenwerker 
bij de notulen voegen. 

Wijkregisseur 12-02-18 
afgehandeld 

1712 2.3 Navraag mogelijkheid hek 
speeltuin. 

Wijkregisseur 12-02-18 
In behandeling 

1712 2.4 Melding voortuinen Mauritshoek. Woonvisie 12-02-18 

1712 2.5 Rapport snelfietsroute meezenden  
met notulen. 

Wijkregisseur 12-02-18 

1712 2.6 Agenderen jaarplan voor komende 
vergadering. Daarna svz regelmatig 
bespreken in wijkoverleg. 

Wijkregisseur 12-02-18 

1712 3.1 Vragen voor GRNR doorgeven aan 
wijkregisseur. 

Leden 
wijkoverleg. 

12-02-18 

1712 4.1 Agenderen Visie op de Waal Wijkregisseur 12-02-18 

1712 6.1 Hand-out presentatie ruimte voor 
ruimte polder Geerlaan bij notulen 
voegen. 

Wijkregisseur 12-02-18 

 


