Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord
Datum: Maandag 12 februari 2018
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Jeugdhonk Voetbalvereniging Rijsoord, Vlasstraat 1A, 2988 XR Ridderkerk
Aanwezigen:

Staay, M. van der de heer
Beemer, R. de heer
Belder, R. de heer
Belder, W. de heer
Ee, A. van mevrouw
Gerritse, J. mevrouw
Hartog, J. de heer
Heerik, P. van de
Horsten, J. de heer
Leensvaart, W. mevrouw
Meer, A. vd de heer
Monteban, J. de heer en mevr
Muntz, H. de heer
Nes – de Man, P. van mevrouw
Ruiter, W. de
Sepers, P. de heer
Solter, M. mevrouw
Wingerden, W.J. de heer

Voorzitter
Bewoner Mauritshoek
Opbouwwerker St Welzijn
Bewoner Mauritsweg
Bewoner Mauritsweg
Wijkregisseur gem. Ridderkerk
Bewoner ds. Sleeswijk Visserstraat
Bewoner Waaldijk
Bewoner Mauritshoek
Bewoner “de Jonge Jan”
Bewoner Mauritshoek
Bewoner Pruimendijk
Verkeerskundige Gem. Ridderkerk
Bewoner Pruimendijk en raadslid
Bewoner Mauritsstraat
Politie
Woonvisie
VV Rijsoord

Berkelaar-Mink, A. mevr.

Notuliste

Afwezigen:
Berkhout, P. de heer
Gielbert, L. de heer

Bewoner Rijksstraatweg
St. oude kern Rijsoord

Gasten:
C. Brouwer (gemeente)
Geeve, H.J. (bewoner)
Heijkoop, W. (Klimop)
Lagendijk-de Haan, T. mevr. (bewoner)
A. Latukolan (gemeente)
Mw. W. Wolf (gemeente)
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Actie- en advieslijst
Agendapunt
1. Opening &
mededelingen

2. Politie, S&W,
Woonvisie en
Gemeente

3. Presentaties
Visie op de Waal
en snippergroen

5. Actielijst 4
december 2017
7. Wijkideeteam
8. Rondvraag

Onderwerp/Advies/Actie
De heren Gielbert en Schipper hebben zich afgemeld.
De heer Heijkoop is voor het eerst aanwezig bij de vergadering. Hij is de nieuwe
locatieleider van cbs De Klimop Rijsoord. Hij zal contact opnemen met Welzijn
Ridderkerk over de landelijke opschoondag.
Politie
De wijkagent geeft aan dat er woninginbraken zijn geweest en een beroving.
Hij adviseert wederom om in de donkere dagen aan het einde van de
middag/begin avond het licht te laten branden om diefstalen te voorkomen.
Sport en Welzijn
Sport en Welzijn is gesplitst in Sport en Welzijn (beheer) en Welzijn Ridderkerk
(mensenkant).
Desgevraagd geeft de opbouwwerker aan dat er geen overlast is van het gebruik
van softdrugs door jongeren.
Woonvisie
De nieuwbouwwerkzaamheden zijn gestart. Er is een nieuwsbrief uitgegaan.
Het betreft 0 op de meter woningen zonder gasaansluiting. Het is van
overheidswege nu nog niet verplicht om 0 op de meterwoningen te bouwen.
Gemeente:
Overlast populieren Pruimendijk: Rijkswaterstaat gaat 200 bomen kappen.
Actie:
2.1 Wijkregisseur: is het mogelijk om mee te praten over de herplant van nieuwe
bomen?
Concept-Jaarplan 2018
Vorig jaar is het wijkprogramma vastgesteld. Hieruit vloeien acties voort. Deze
acties zijn opgenomen in het jaarplan. Het definitieve jaarplan wordt
gepubliceerd op de website van de gemeente en op de website van Rijsoord.
Afgesproken wordt dat er geen nieuwe verkeersremmende maatregelen worden
opgenomen in het jaarplan. Het jaarplan is akkoord en kan op de website
worden gezet.
Politie en welzijn zijn aan de slag met inventariseren en opzetten van what’s app
groepen.
Het jaarplan zal regelmatig worden geagendeerd.
Er zal een informatieavond worden georganiseerd voor omwonenden over het
oostelijk deel van de Nes dat te koop staat.
De gemeente gaat actie ondernemen op wildgroei aan steigers. Er wordt een
presentatie gegeven over het plan om het eigendom en gebruik van steigers en
stukken grond te inventariseren en waar wenselijk te formaliseren.
Zie de actielijst hierna.
Men gaat in overleg over het verkregen budget.
N.a.v. de vragen:
Het zit in de planning om bij de bushalte van lijn 601 aan de Geerlaan een
plateau te maken.
De situatie aan de Voorweg/Rijksstraatweg wordt gevaarlijk gevonden. Dit is
tijdelijk. (NB is inmiddels opgelost)
Het college beraadt zich over de gesprekken die hebben plaatsgevonden met
vrijwilligers van de buurtbus.
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9. Sluiting

Acties:
8.1 Wijkregisseur: navragen wat de plannen zijn voor herplanting voor 3 gekapte
bomen aan de Mauritsstraat. Deze zijn omgekapt, omdat ze gevaar vormden
voor de omgeving.
8.2 Wijkregisseur: het nieuwe afvalbeleid en de plaatsing van de ondergrondse
containers agenderen voor de volgende vergadering en iemand uitnodigen die
een toelichting kan geven.
8.3 Wijkregisseur: navragen stand van zaken n.a.v. de gemaakte foto’s van de
Brug.
De volgende vergadering vindt plaats op : 23 april 2018.

Actielijst
Vergade
ring d.d.
1609-01

Onderwerp

Door wie

Voetpad Geerlaan (ook herplant
bomen andere kant en bushalte
zsm)
Verharding grasveld VV Rijsoord,
loopt via project F115 en F116
Bussluis Rijksstraatweg
De plaatsing van camera’s wordt
bekeken.
Meting verkeer en toevoerwegen.

H. Muntz

1712 2.3
1712 2.5

Navraag hek rondom speeltuin.
Rapport snelfietsroute meezenden
met notulen.

Wijkregisseur
Wijkregisseur

1712 2.6

Agenderen jaarplan. Regelmatig
bespreken in het wijkoverleg.
Vragen voor GRNR doorgeven aan
wijkregisseur.

Wijkregisseur

1802 2.1

Herplant kap populieren door
RWS? Mogelijkheid mee te
praten?

Wijkregisseur

1802 8.1

Wat zijn de plannen voor
herplanting n.a.v. gekapte bomen
aan de Mauritsstraat

Wijkregisseur

1802 8.2
1802 8.3

Agenderen toelichting afvalbeleid
Navraag stand van zaken reparatie
platen brug bij Ross Lovell.

Wijkregisseur
Wijkregisseur

1609-02
1702-04

1709 5.1

1712 3.1

H. Muntz

Wanneer klaar/terugkoppeling
op:
Doorstart, planning wordt
doorgegeven zodra deze bekend
is.
Via werkgroep verkeer.

H. Muntz

Er zijn 4 locatiemogelijkheden.

H. Muntz

Er zijn tellingen geweest door heel
Ridderkerk. Het verkeer neemt af.
Pieken worden ook meegenomen.
Is gevraagd.
http://raadsinformatie.ridderkerk.
nl/gemeenteraad/raadsinformatie
brieven_41107/item/2015-11-05rib-snelfietsroute-f15ijsselmonde_14462.html
Blijft op de actielijst staan.

Leden
wijkoverleg.

Beantwoording als Arie Schipper
aanwezig is of anders stellen per
mail.
23-4-2018
RWS heeft zichzelf een
herplantplicht opgelegd. Hans
Engels iom Petra.
23-4-2018
Er komen nieuwe bomen, het is
nog niet bekend wanneer.
Bomen aan overkant worden ook
bekeken.
23-4-2018
23-4-2018
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