Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord
Datum: Maandag 23 april 2018
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Jeugdhonk Voetbalvereniging Rijsoord, Vlasstraat 1A, 2988 XR Ridderkerk
In verband met de AVG wordt de presentielijst niet meer in het verslag opgenomen.

Actie- en advieslijst
Agendapunt
1. Opening &
mededelingen
2. Politie, WR,
Woonvisie en
Gemeente

Onderwerp/Advies/Actie
De voorzitter kondigt de gasten aan. Er zijn afmeldingen.
Politie
Vanaf februari waren er 2 woninginbraken, diefstallen uit 2 auto’s en een
bestelbus, vernielingen van een auto en bushokje en er waren klachten op
de Waal (te hard varen). Er gaat meer gepatrouilleerd worden op de Waal.
Politie heeft nu een eigen boot aangeschaft.
Er wordt gewaarschuwd voor oplichting/agressieve verkoop aan de deur.
De politie en Welzijn Ridderkerk nemen het voortouw bij het oprichten van
4 what’s app groepen in Ridderkerk. Uiteindelijk moeten de burgers het zelf
gaan doen. Men is in Rijsoord met een proef gestart en verwacht dat het
tegen de donkere dagen in geheel Ridderkerk opgestart is.
Actie:
2.1 Wijkregisseur: agenderen dat er een toelichting wordt gegeven namens
de beheerder van de what’s app groepen.
Welzijn Ridderkerk
Het is rustig op dit moment. Er is nog geen nieuwe naam bekend.
Welzijn Ridderkerk biedt veel diensten aan, bijvoorbeeld voor ouderen die
langer thuis blijven wonen. Er is een boodschappendienst, klussenservice,
vervoer naar het ziekenhuis etc. E.e.a. is te vinden op:
https://welzijnridderkerk.nl/sociaal-werk/comfortabel-en-veilig-thuiswonen/
Men zoekt vrijwilligers die maatje willen zijn.
De vrijwilligers worden getraind.
Woonvisie
• De fundering van het nieuwbouwproject ligt. Op 21/6 is er een
feestelijke promotie van het nieuwbouwproject. Er zijn
nieuwsbrieven van Woonvisie rondgemaild door de wijkregisseur
aan de leden van het wijkoverleg.
• Er wordt een boom gesnoeid aan de Mauritsweg op 6 juni.
• Er loopt een project achterpadlampen.
Gemeente:
De privacywetgeving heeft gevolgen voor het wijkoverleg. Namen van
deelnemers aan het wijkoverleg mogen niet meer zonder toestemming
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3. Afvalbakkenplan

5. Beleid
afvalinzameling

6. Lagendijk
snelheid verkeer

7. Actielijst12

worden gepubliceerd op de website van de Gemeente Ridderkerk.
Actie:
2.2 Wijkregisseur: agenderen voor het volgende wijkoverleg.
Toelichting René Schut
Geïnventariseerd wordt welke afvalbakken in de openbare ruimte
verwijderd kunnen worden en waar er zo nodig moeten worden
bijgeplaatst. De afvalbakken blijven bij winkelcentra, rondom parken,
snoeproutes, fietsroutes. Er worden nagedacht over bakken voor
uitwerpselen van honden.
Er komen trio- en/of duobakken.
Zwerfafval dat is opgeruimd door bewoners kan niet meer in zakken
worden aangeboden bij de milieustraat ingevolge het nieuwe afvalbeleid.
Dit kan na melding worden opgehaald door de gemeente.
Zodra er meer bekend is, volgt nogmaals een toelichting en een nieuwe
kaart waar de afvalbakken komen.
Toelichting John Looman
In mei 2017 heeft de Raad het nieuwe afvalbeleid vastgesteld. De NV BAR is
momenteel bezig met de implementatie van dat beleid. John Looman licht
het beleid toe.
Voor meer informatie zie: http://www.ridderkerk.nl/inwoners/de-nieuwemanier-van-afvalinzameling_511047/
N.a.v. opmerkingen/vragen:
• Er komt een aparte regeling voor medisch afval en babyluiers.
• De containers bij de lintbebouwing krijgen een chip. Er wordt
betaald per lediging (niet per gewicht).
• Als er zonder overleg afval in de bak van iemand anders wordt
gedaan, kan een boete volgen.
• Ook nu zal men last houden van a-sociaal gedrag.
• Het aanbieden van grof afval bij de milieustraat is gratis. Voor het
ophalen moet straks betaald worden. Het grof afval wordt
opgehaald nadat het is aangemeld.
• Restafval kan niet worden aangemeld en aangeboden bij de
milieustraat.
• Het afval van bedrijven mag niet worden aangeboden bij de
milieustraat.
• Mest van paarden en ander hobbyvee mag niet in de ondergrondse
container of bij het GFT afval. Afval van kleine huisdieren mag wel in
de ondergrondse container.
• Er ontstaat een probleem voor ouderen als zij het restafval weg
moeten gaan brengen.
• De plaatsing van de ondergrondse containers wordt vastgesteld in
het College. Het plan wordt 6 weken ter inzage aangeboden. Als er
geen bezwaren zijn, dan wordt het vastgelegd.
• In Ridderkerk komt geen weegbrug; dit is een te dure voorziening.
Bewoners hebben geklaagd dat er te hard wordt gereden. Er zijn destijds
snelheidsremmende maatregelen voorgesteld. I.v.m. trillingen e.d. is dit niet
doorgegaan. Er wordt opnieuw gekeken naar maatregelen, waarmee het
wijkoverleg hopelijk kan instemmen. De politie gaat handhaven.
Actie:
6.1. Wijkregisseur: agenderen voor de volgende vergadering.
Zie de actielijst hierna.
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februari 2018
8. Wijkideeteam
9. Rondvraag en
sluiting

Het budget wordt besteed aan verschillende activiteiten
Rondvraag:
• Kan er een bank komen in de door Woonvisie in te richten
gemeenschappelijk tuin aan de Alewijnstraat.
• Viaduct kruising Voorweg: er is een donker stuk zonder licht en geen
belijning. Dit heeft de aandacht van de gemeente.
• Er is nog niets bekend over het project onderhoud snippergroen.
• Het laatste gedeelte van de werkzaamheden aan de Mauritsweg is
afgerond.
De volgende vergadering vindt plaats op : 11 juni 2018.

Actielijst
Datum
Vergadering +
agendapunt en
volgnummer
1609-01

Onderwerp

Door wie

Wanneer
klaar/terugkoppeling
op:

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

H. Muntz

Wordt opnieuw
bekeken.

H. Muntz

1712 2.3

Navraag hek rondom speeltuin.

Wijkregisseur

1712 2.6

Agenderen jaarplan. Regelmatig Wijkregisseur
bespreken in het wijkoverleg.
Herplant kap populieren door
Wijkregisseur
RWS? Mogelijkheid voor
bewoners om mee te praten?

Via werkgroep
verkeer. Voor zomer
plan.
Er zijn 4
locatiemogelijkheden.
Technische uitvoering
gereed in de zomer
naar verwachting.
Er komt geen hek
rondom de speeltuin.
Misschien wel aan één
kant.
Blijft op de actielijst
staan.
23-4-2018
RWS heeft zichzelf een
herplantplicht
opgelegd. Hans Engels
en Petra zijn in
overleg. Petra wacht
op antwoord van
Hans.
Er is een nieuwe plaat
besteld en de
verzakking wordt
verholpen.
11-6-18

1609-02

1702-04

1802 2.1

H. Muntz

1802 8.3

Navraag stand van zaken
reparatie platen brug bij Ross
Lovell.

Wijkregisseur

1804 2.1

Toelichting namens beheerder
what’s app groepen agenderen.

Wijkregisseur
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1804 6.1

Lagendijk snelheid verkeer
agenderen.

Wijkregisseur

11-6-18
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