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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord 
 
Datum:  Maandag 3 december 2018 
Tijdstip: 19.30 uur tot 22.00 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 Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening & 
mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
 

2. Politie, Facet 
Ridderkerk, Woonvisie 
en Gemeente 

Politie 
Er zijn geen woninginbraken geweest, wel waren er een paar 
bedrijfsinbraken. 
 
N.a.v. vragen/opmerkingen: 

 Er wordt te hard gevaren op de Waal.  
               Hiervan kan melding worden gemaakt bij de wijkagent.  
               Graag een foto bijvoegen. De politie is bezig met handhaven. 

 Het wijkoverleg wil graag controle van snelheden op de 
Rijksstraatweg, ook van tractoren. Zij willen ook graag de 
resultaten zien van de controles. De resultaten kunnen alleen 
bekend gemaakt worden bij grote acties. Tussendoor wordt 
niet altijd alles genoteerd of een boete uitgeschreven. Soms 
volgt alleen een waarschuwing. Het wijkoverleg kan zelf ook via 
VVN een actie op touw zetten.  

 Een camera aan het huis achter Ross Lovell filmt op de 
openbare weg. Het wijkoverleg vraagt zich af of dit mag. Er is 
nieuwe regelgeving.  

Actie 
2.1 Wijkregisseur/politie: Lijst controles op de Waal bij de notulen 
voegen. De wijkagent zoekt e.e.a. op. 
2.2 Wijkregisseur: vraagt na of een privé-camera op de openbare weg 
mag worden gericht. 
 
Facet Ridderkerk 
Het boekje Seniorenwijzer is uitgekomen. Het bevat informatie voor 
alle senioren van Ridderkerk. Er worden setjes neergelegd bij kerken en 
huisartsenposten.  
De opbouwwerker laat namens de ouderenconsulent weten dat zij op 
zoek is naar vrijwilligers. Namens de jongerenwerker laat hij weten dat 
het rustig is.  
Actie: 
2.3 Facet: vraagt na of het boekje Seniorenwijzer ook digitaal te vinden 
is. 
 
Woonvisie 
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De oplevering van de in aanbouw zijnde woningen is uitgesteld tot 
februari/maart 2019 in verband met aansluiting nutsbedrijven. 
Twee kleinere woningcoöperaties, waarvan één uit Rijsoord, zijn 
gefuseerd met Woonvisie. 
 
Gemeente: 

 Door hoosbuien ontstaat wateroverlast omdat de riolering de 
hoeveelheid water niet meer aankan. Het is niet mogelijk om 
het rioleringssysteem geschikt te maken om deze extreme 
buien aan te kunnen. De gemeente is in overleg met bewoners 
hierover. 

 Langs Rijksweg A16 (Zuidpad) worden populieren gekapt in 
verband met pluizenoverlast. Er is ecologisch onderzoek 
uitgevoerd door rws. Er zijn meerdere soorten vleermuizen 
aangetroffen die daar eten. Als de bomen gekapt worden, maar 
de onderbeplanting blijft staan, is er nog steeds voldoende 
groen voor de vleermuizen. Er kunnen dan geen nieuwe bomen 
geplant worden, omdat de onderbeplanting te fors is.  Als de 
onderbeplanting weg gaat, gaan de vleermuizen dood. De 
onderbeplanting zal wel uitgroeien tot behoorlijk bos wat 
boven de geluidswal uit komt, met een gevarieerd assortiment. 
Dit is ook positief voor het afvangen van fijnstof. In 
samenwerking  waterschap en rws gaan we kijken naar 
alternatieve plantlocaties. Ook leden van het wijkoverleg zijn 
uitgenodigd om mee te praten in de werkgroep. 
Het wijkoverleg maakt zich zorgen over de kap van bomen en is 
het niet eens dat er geen bomen terugplaatst worden. E.e.a. 
heeft gevolgen voor fijnstof en geluidsoverlast.  

 Er is melding gemaakt bij Rijkswaterstaat dat 4 taluds 
gerepareerd moeten worden. Na de hoosbuien is er zand 
weggespoeld en dit  is nog niet gerepareerd. 

 Het voetpad aan de Geerlaan is klaar.  

 De heer Muntz gaat met pensioen. Op 12/12/18 is de receptie.  

 Wegens vertrek van de huidige gastvrouwen bij het 
wijkspreekuur worden ter vervanging vrijwilligers gezocht . 

 Het wijkoverleg wil graag beter geïnformeerd worden over 
werkzaamheden aan de weg. Deze worden niet meer vermeld 
in de Blauwkai. 

 

3. Visie op de Waal 
(Wietske Wolf) 

Het wijkoverleg wordt gevraagd of er behoefte aan is om ligplaatsen 
(tegen betaling) te laten aanleggen door de gemeente op de plekken 
waar illegaal aangelegde steigers worden weggehaald. Wie zou deze 
steigers kunnen exploiteren? Voorgesteld wordt het gesprek aan te 
gaan met Ross Lovell, de ijsclub en de visclub. Het wijkoverleg vindt dat 
de steigers ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een kleine 
beurs.  
Grond van De Nes is aangekocht. Over het vervolg besluit het college 
later.  
Voor het Verhaal van de Waal zoekt de gemeente bewoners die 
verhalen over de Waal kunnen vertellen. Het wijkoverleg geeft 2 
namen. 
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Bij de Wevershoek stroomt het water nu niet voldoende door. De 
speeltoestellen zijn verouderd. Er wordt gekeken naar een nieuwe 
inrichting. Zou er een verbinding moeten komen met het Waalbos via 
een trekpontje? Het wijkoverleg is geen voorstander. Wel vraagt het 
wijkoverleg aandacht voor het bezoekerscentrum en parkeren.  
Actie: 
3.1 voorzitter: stuurt een voorstel van een inwoner om een 
zwemplatform aan te leggen tegenover de Theetuin door. 

5. Ontwikkeling Ruimte 
voor Ruimte plannen 
(Nico de Bruijn, 
Ingenieursbureau AKM) 

Er wordt een presentatie gegeven over de voortgang van de 
ontwikkeling  Geerpolder Rijsoord.  
Het wijkoverleg vindt het een mooi plan. Een nadeel is dat de prijzen 
van de woningen hoog zijn. Wellicht vindt er doorstroom plaats 
waardoor starters  toch aan een woning in Rijsoord kunnen komen. 
Actie: 
5.1 Wijkregisseur: de presentatie bij de notulen voegen. 

6. Vragen over sociaal 
beheer 
wijkvoorzieningencentra 

De gemeente wil graag weten wat de wijkoverleggen verwachten van 
een wijkvoorzieningencentrum (WVC) en onderzoekt welke behoeften 
er aan wijkcentra  zijn en hoe het (sociaal) beheer van zo’n centrum 
geregeld zou moeten zijn.  
In Rijsoord is er behoefte aan een gebouw dat toegankelijk is, goed 
zichtbaar en groot genoeg.  
Een locatie waar je even een praatje kan maken. Het moet o.a. ook 
voor jongeren van 16/18 jaar geschikt zijn. Nu gaan veel jongeren naar 
HI Ambacht.  
Een groot deel van de bewoners gaat naar de vv, een groot deel naar 
de kerk. Maar daar moet je wel bij passen. 
Als de VV de functie van een WVC krijgt, dan moeten ook de 
vrijwilligers geregeld worden. Boven bij de VV is het te massaal en er is 
een te klein biljart. 
Vraag is of de kerk op verschillende dagen toegankelijk is. Nu 1 keer per 
2 weken bij kerk, maar daar wil niet iedereen heen. Klimop is niet leuk.  
Visgebouwtje zou bijv makkelijker zijn. Openingstijden, parkeren en 
kosten zijn een aandachtspunt. 
Het advies is om te gaan praten met de reeds bestaande locaties. 
 

7. Actielijst 10 
september 2018 

Zie de actielijst hierna. 
Toegevoegde actiepunt: 
7.1 wijkregisseur: Navraag doen wanneer de nieuwe bussen komen. 

8. Wijkideeteam Het budget is volledig besteed. 

9. Rondvraag De wijkregisseur mailt de publicatie over  het 
voorontwerpbestemmingsplan hoek Rijksstraatweg-Lagendijk rond met 
daarbij de uitnodiging voor de inloopavond op 12 december. 
 
Tijdens het vorige overleg hebben de voorzitter en Petra van Nes 
vragen van het wijkoverleg geïnventariseerd n.a.v. het voorontwerp 
van de gemeente voor een fietsstraat op de Pruimendijk. Op 21 
november jl. hadden de voorzitter en Petra van Nes een gesprek met 
de projectleider. Petra van Nes geeft tijdens de vergadering een 
terugkoppeling van dit gesprek. Uitgangspunt  is dat er bij de aanleg 
van de fietsstraat rekening gehouden wordt met de geuite bezwaren 
van de bewoners. Het gesprek is tot tevredenheid verlopen. Het verslag 
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van het gesprek wordt bij de notulen gevoegd.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 
De volgende vergadering vindt plaats op : 11 februari 2019. 

 

 

 

Actielijst 

Datum 
Vergadering + 
agendapunt 
en 
volgnummer 

Onderwerp Door wie Wanneer 
klaar/terugkoppeling 
op: 

1609-01 Voetpad Geerlaan (ook 
herplant bomen) 

Verkeerskundig 
adviseur/wijkregisseur 

Stand van zaken 
wordt toegelicht. 
Wat gebeurt met de 
kruising?  

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

Verkeerskundig adviseur Stand van zaken 
wordt toegelicht. 

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

Verkeerskundig adviseur Stand van zaken 
wordt toegelicht. 

1802 2.1 Herplant kap 
populieren door RWS 
Zuidpad? Mogelijkheid 
voor bewoners om 
mee te praten? 

Wijkregisseur 11-02-19 er is een 
overleg ingepland op 
30-01-19. 

1806 4.1 Verkeerstellingen 
(Rijksstraatweg, 
Geerlaan) 

Verkeerskundig 
adviseur/wijkregisseur 

Er is een meting 
gedaan. Eind 
september wordt er 
weer gemeten. 
Terugkoppeling in 
wijkoverleg.  

1809 3.1 Uitnodigen Arie 
Schippers (GR 
Reijerwaard) en Henk 
Warbout. 

Wijkregisseur Een volgende keer. 

1806 10.1 Doorgeven waar de 
riolering de hoosbuien 
die wegens de 
klimaatverandering 
ontstaan, niet aankan. 

Wijkregisseur afgehandeld 

1812 2.1 Lijst uitgeschreven 
boetes bij de notulen 
voegen. De wijkagent 
zoekt de gegevens op. 

Politie/wijkregisseur 11-2-19 



5 
 

1812. 2.2 Navraag doen of een 
privécamera op de 
openbare weg mag 
filmen. 

Wijkregisseur 11-2-19 

1812 2.3 Kan het boekje 
Seniorenwijzer ook 
digitaal aangeboden 
worden? 

Facet 11-2-19 

1812 3.1 Voorstel aanleg 
zwemplatform maken. 

Voorzitter 11-2-19 

1812 5.1 Presentatie 
landschapsontwerp 
Geerpolder Rijsoord bij 
de notulen voegen 

Wijkregisseur Bij de notulen 
voegen. 
 

1812 7.1 Navraag doen wanneer 
de nieuwe bussen 
komen. 

Wijkregisseur 11-2-19 

1812 9.1 Het verslag van het 
gesprek van de 
voorzitter en Petra van 
Nes met de 
projectleider fietsstraat 
bij de notulen voegen. 

Wijkregisseur Bij de notulen 
voegen. 

 

 


