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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 10 februari 2020 
Tijdstip: 19.30 uur – 22.00 uur 
Locatie: Jeugdhonk Voetbalvereniging Rijsoord, Vlasstraat 1A 
 
In verband met de AVG wordt de presentielijst niet meer in het verslag opgenomen. 
Er is een aan- en afwezigenlijst. Deelnemers hebben hierbij aangegeven of zij met naam 
opgenomen willen worden in de notulen. 

 

Actie- en advieslijst 

Agendapunt Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening & 
Mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Gasten worden welkom geheten.  
 
Mededelingen: 
In Hendrik-Ido-Ambacht is een plan ingediend voor een pannenkoekhuis (200 
personen) en bistro bij het Dierenpension, recht tegenover de Jong Tours. 
Deze initiatiefnemer heeft ook 8ha Rijsoordbos aangekocht. De eigenaar wil 
een eetgelegenheid creëren voor wandelaars in het Rijsoordbos en zo 
mogelijk ook een verbinding met het Waalbos. 
Er is een verbinding tussen het wijkoverleg en de wethouder van Hendrik-Ido-
Ambacht. 
 

2. Politie, Facet 
Ridderkerk, 
Wooncompas, 
Gemeente 

Politie: Het wijkoverleg heeft een afmelding ontvangen van de politie.  
Er wordt gewaarschuwd voor personen die zich voordoen als 
pakketbezorgers. Dit naar aanleiding van een overval in Slikkerveer. 
Op meldingen in de app komt niet altijd reactie, wat is hiervoor het beleid? 
 
Facet: Het wijkoverleg heeft een afmelding ontvangen van Facet.  
 
Wooncompas: De eengezinswoningen (Ds. Visserstraat en Alewijnstraat) zijn 
bijna klaar, deze worden rond 1 april 2020 opgeleverd. Medio maart 2020 
wordt er een bezichtiging gedaan. 
Een gedeelte van de huurders is terugkerende Ridderkerkers (ook uit 
ruilwoningen). De woningen zijn beschikbaar gesteld aan alle personen die 
ingeschreven staan op Woonnet Rijnmond. Er wordt gesproken over het 
systeem van (passend) toewijzen, hierbij worden ook de prestatieafspraken 
genoemd. Vanuit Wooncompas wordt aangegeven dat de prestatieafspraken 
niet worden nageleefd. 
 

3. Ontwikkelingen 
Nieuw 
Reijerwaard 

De straatverlichting bij het viaduct van de Verbindingsweg is defect, zo ook bij 
de rotonde. De bebording klopt hier ook niet. De defecte verlichting levert 
gevaarlijke situaties op. 
Op de Mauritsstraat is een lantaarnpaal vervangen, deze is veel feller dan de 
andere lampen. Dit lijkt de nieuwe trend. Er wordt betreurd dat de lampen 
pas vervangen worden wanneer ze stuk zijn.  
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Er zijn veel lampen stuk, het melden is zeer intensief en ondoenlijk in het 
donker. Uit de auto stappen of van de fiets afstappen, sticker opzoeken, foto 
maken en melden. Een controleronde op de verlichting is gewenst. 
Actie 3.1 Wijkregisseur gaat dit na. 
 
Aanplant langs de A16 bij het fietspad is gedaan.  
De beplanting bij het tunneltje van de Rijksstraatweg, aan de zijde van het 
bedieningshuisje is nog niet gerealiseerd. Het betreft de beplanting van de 
buffer. 
Actie 3.2 Stand van zaken navragen bij Henk Warbout 

 

4. Evaluatie 
participatie 

De voorzitter introduceert het rapport Evaluatie participatie. Delen van het 
rapport wordt onderdeel van het convenant. Het wijkoverleg wordt 
uitgenodigd om opmerkingen te geven.  
De groene delen van het rapport zijn letterlijke uitspraken van geïnterviewde 
personen. Yeri voegt nog toe dat het de bedoeling is dat er voor elk 
wijkoverleg maatwerk gemaakt wordt. 
 
Het wijkoverleg heeft geen opmerkingen over de niet genoemde onderdelen. 
§2. Er wordt gesproken over de definitie van participatie. Tot op heden is het 
vaak meedenken, meepraten. Participatie is ook ‘doen’. Er wordt opgemerkt 
dat ‘doen’ niet terug te vinden is in het rapport. Dit wordt beaamd door de 
wijkregisseur, de participatie kan worden verbeterd.  
Er wordt gesproken over de ruimte die er is voor participatie. Idealiter worden 
burgers geïnformeerd voor de aanbesteding plaats vind, zodat burgers ook de 
mogelijkheid hebben om te participeren. 
Vanuit Wooncompas wordt opgemerkt dat participatie vraagt om goede 
afstemming tussen stakeholders. Als voorbeeld wordt genoemd dat 8 
personen zijn ingeschreven op een klein appartement.  
 
§2.1 De Omgevingswet (gepland voor 2021, inrichting tot 2029) zou veel meer 
inspraak inhouden voor burgers, met korte procedures en meer 
inzichtelijkheid. Dit vergt een cultuuromslag bij de gemeente. Onder de 
nieuwe wet zal de rechter strenger toetsen op participatie, heeft de 
gemeente de participatie niet goed geregeld, dan krijgt de burger gelijk.  
Bij het toetsen van het traject rond Nieuw-Reijerwaard, wordt gezien dat de 
rechter een checklist heeft gebruikt voor informatieavond etc. Onder de 
nieuwe wet zou dit anders moeten zijn.  
Er wordt gesproken over het handhaven van drie gemeentehuizen, dit is een 
politieke keuze. De bereikbaarheid van de gemeente kan een belemmerende 
factor zijn bij participatie. 
 
§2.3 Met betrekking tot de informatievoorziening wordt opgemerkt dat alleen 
de laatste notulen van het wijkoverleg zichtbaar zijn.  
Actie 4.1 Wijkregisseur gaat na of het mogelijk is om de notulen van het 
laatste jaar op de website te laten staan. 
 
§3.1 De mindmap participatie is tot stand gekomen door de aanjaaggroep, 
deze groep was samengesteld door raadleden, burgers, ondernemers etc. Er 
is gereflecteerd op participatie, met als doel te leren van fouten. 
Voor de toekomst moet onderzocht worden hoe de gemeente kan loslaten of 
anders kan vasthouden. 
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§4.1 In 2020 wordt er gewerkt aan een nieuw convenant. Dit convenant zal 
worden afgestemd met het wijkoverleg, (binnen grenzen) kan er maatwerk 
gemaakt worden. Deze grenzen zijn niet duidelijk, het zal zoeken zijn per wijk. 
Er zal per wijkoverleg gezocht worden naar praktische mogelijkheden. 
 
§5.1 Petra doet de suggestie om vanuit het wijkoverleg en/of het 
wijkideeteam actiever te informeren via de Blauwkai. Het wijkideeteam van 
Rijsoord informeert via hun eigen website, deze website staat echter niet 
vermeld in de krant.  
In de Combinatie heeft een artikel gestaan over de surfbocht. Er wordt 
verwezen naar het document Waalvisie en verwezen naar de website. 
 
§6.1 Het wijkspreekuur wordt heel slecht bezocht. Er wordt opgemerkt dat er 
allerlei mogelijkheden zijn om te melden of in contact te komen met de 
gemeente, het wijkspreekuur is hierdoor overbodig geworden.  
De uren die bij het afschaffen van het wijkspreekuur beschikbaar komen, 
zouden ingezet kunnen worden met een soort ‘Doe-dag’. Bijvoorbeeld 
woensdagmiddag en –avond in mei en september, waarbij er activiteiten zijn 
voor kinderen en de mogelijkheden om overlast in de wijk direct aan te 
pakken. Vanuit het wijkoverleg wordt de suggestie gedaan om met een 
lasergun te staan. Vooraf worden onderwerpen geïnventariseerd bij 
bewoners en een plan gemaakt. 
Er wordt opgemerkt dat de aanpak van overhangend groen goed voorbereid 
moet worden. 
 
§7 De wijkschouw in Rijsoord is eerder afgeschaft, er is geen reden om dit 
nieuw leven in te blazen. 
 
§8 Er wordt opgemerkt dat het jaarplan van 2019 nog steeds een concept is. 
Er wordt voorgesteld om bij de volgende vergadering het Jaarplan 2020 te 
bespreken. In het jaarplan moeten haalbare doelen bevatten, het wijkoverleg 
wordt uitgenodigd om mooie initiatieven voor de wijk op het jaarplan te 
plaatsen.  
De wijkregisseur stimuleert de collega’s bij de gemeente om bij nieuwe 
plannen aan te sluiten bij het vijfjarige Wijkprogramma.  
 
Er wordt een voorbeeld genoemd over de verkeersdruk op de Rijksstraatweg. 
In het Jaarplan wordt genoemd dat de verkeersdruk van de Rijksstraatweg 
moet verminderen, het wijkprogramma is goedgekeurd door de 
Gemeenteraad. De gemeente heeft echter recent een beslissing genomen dat 
er 1100 voertuigen extra over de Rijksstraatweg gaan. De gemeenschappelijk 
regeling zet onderzoeken uit naar verkeersdruk, in de besluitvorming wordt er 
voorbij gegaan aan het wijkprogramma.  
 
Vraag voor Henk Warbout: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe dubbele 
kruising voor de verkeersdruk? Rapport Gemeenschappelijk regeling Nieuw 
Reijerwaard opvragen bij GR. Inpassingsplan is in een bodemprocedure bij de 
Raad van State geweest, achteraf bleek dat het inpassingsplan van de baan 
was. 
Actie 4.2 Wijkregisseur stelt samen met Leo een vraag op, om het rapport op 
te vragen. 
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Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van wijkregisseur? 
Wijkregisseur heeft geen bevoegdheden. De taak van de wijkregisseur is 
signaleren in de wijk en terugkoppelen naar de wijk. Signaleren, zo nodig 
frustreren en aankaarten van knelpunten binnen de gemeentelijke 
organisatie. Het advies (9.1) sluit nauw aan bij de functieomschrijving van de 
wijkregisseur. 
Actie 4.3 Wijkregisseur stuurt de functieomschrijving naar het wijkoverleg. 
 
Vanuit het wijkoverleg (Petra van Nes en de voorzitter) wordt gevraagd om bij 
de contactgegevens van het wijkoverleg ook de gegevens van de voorzitter te 
vermelden. Dit, omdat het wijkoverleg een zelfstandig gremia is.  
Actie 4.4 Wijkregisseur neemt dit mee. 
 
Vanuit het wijkoverleg zijn geen aanvullingen op het rapport. Het document 
wordt vastgesteld. 

7. Actielijst 2 
december 2019 

Zie bijgewerkte actielijst. 
 
Er heeft aanplant plaatsgevonden langs het Zuidpad. Wijkoverleg gaat bomen 
tellen, of herplant vergelijkbaar is. Actiepunt wordt van de actielijst 
verwijderd. 
 
Luchtkwaliteit: metingen staan op de website. Actiepunt wordt van de 
actielijst verwijderd.  
Actie 7.1 Wijkregisseur geeft toelichting gebruik website. 
 
Waalvisie is gedeeld met het wijkoverleg. Meer informatie is te vinden op 
www.groenijsselmonde.nl/de-waal  
 
Naamgeving Boomgaard de Jong Tours.  
Actie 7.2 Wijkoverleg wil graag inspraak. 
 
Er wordt gezien dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Waterschap en 
gemeente moeizaam verloopt. Rond verschillende plekken, paden en 
viaducten is er achterstallig onderhoud. In Rijsoord zijn verschillende donkere 
plekken bekend, waar geen actie op wordt ondernomen. Fietspad Geerlaan, 
viaduct en Mauritsweg. 
De bassins zijn overvol met beplanting, onduidelijk wie onderhoudsplicht 
heeft.  
Actie 7.3: Wijkregisseur gaat na. 

8. Wijkideeteam Het wijkideeteam heeft goedkeuring gekregen om geld mee te nemen naar 
2020. 
4 maart 2020 wordt de besteding van het budget besproken. Er zijn al een 
aantal aanvragen binnen gekomen. Er wordt dit jaar geen kalender 
uitgegeven. 
Het wijkideeteam Rijsoord sluit aan bij de gezamenlijke activiteiten van 
Ridderkerk bij de viering van 5 mei 2020. Het bevrijdingsvuur vanuit 
Wageningen wordt weer via Oostendam en Rijsoord naar het Centrum 
gebracht. 

http://www.groenijsselmonde.nl/de-waal
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Er is een suggestie gedaan om een broodmaaltijd te organiseren, gezamenlijk 
met de kerken. Met de Theetuin zal afstemming plaats moeten vinden, daar 
schijnt een concert plaats te vinden. 
4 mei 2020 is er weer dodenherdenking, opnieuw bij de Johannes Postschool. 
Oranjevereniging organiseert dit. De Oranjevereniging heeft geen plannen 
voor 5 mei 2020. 

9. Rondvraag Petra van Nes heeft op overheid.nl gezien dat er een fietstelpunt aan de 
Pruimendijk komt, dit staat apart bij vergunningaanvragen. Dit is 
bevreemdend, wat is de reden hier van? 
Actie 9.1 Wijkregisseur vraagt na. 
 
Hoe gaat het bouwverkeer van Oostendam rijden? De rijroute wordt door de 
bouwer samen met de gemeente afgestemd.  
 
Bus 601 draait op verschillende plekken: in de woonwijk, op het kruispunt bij 
de afslag naar Hendrik-Ido-Ambacht of bij de Jong Tours. Het keren in de 
woonwijk levert gevaarlijke situaties op. RET heeft aangegeven dat de bus 
moet draaien, maar mag niet achteruit steken. De buurtbewoners kijken de 
situaties aan en monitoren het overlast. 
Actie 9.2 Wijkregisseur legt situatie ook voor aan verkeersdeskundige. 
 
Rioleringswerkzaamheden Mauritshoek: deze werkzaamheden zijn 
doorgeschoven, sommige bewoners ervaren serieuze problemen met de 
riolering.  
Actie 9.3 Wijkregisseur gaat na, aanvullende informatie wordt opgenomen in 
de actielijst. 
 
Overhangend groen: fietspad langs de A16, viaduct naar de Lagendijk, verzoek 
te melden via app. Bij geen actie terugkoppelen naar Petra van Nes. 
 
Ridderkerk Gasvrij, energietransitie, regionale energiestrategie, 4 maart 2020 
is er een bijeenkomst. 
 
Vergunning ’t Struweel is uitgebreid, ze hebben vergunning aangevraagd voor 
meer activiteiten. Hoe wordt voorzien in parkeerplaatsen? Er mag daar in de 
berm geparkeerd worden. Rijksstraatweg 6. http://struweel.com/ 
Actie 9.4 Wijkregisseur gaat na. Voegt antwoord toe aan notulen. 
 
Herplantplicht Nunnikhoven en de Jong Tours. De fruitbomen die nu achter 
het pand staan, worden in het woonwijkje herplant. 
 
Minibus de Jong Tours: het wijkoverleg weet hier ook geen bestemming voor. 
Het bouwwerk is niet geschikt voor speelobject, omdat het te scherp is. 
 
De schildpaddrempels van de Rijksstraatweg worden verwijderd. De drempels 
geven geluidsoverlast. Automobilisten die de drempels ontwijken, zorgen 
voor gevaarlijke situaties voor fietsers. Drempels worden in februari 2020 
verwijderd. 
 
De volgende vergadering vindt plaats op:  maandag 11 mei 2020. 

 

http://struweel.com/
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Actielijst 

Datum 
Vergadering + 
agendapunt en 
volgnummer 

Onderwerp Door wie Wanneer 
klaar/terugkoppeling op: 

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

Verkeerskundi
g adviseur 

Er worden in het voorjaar 
2020 verschillende 
parkeertellingen gehouden 
om de parkeerdruk onder 
verschillende 
omstandigheden in kaart te 
brengen. Pas daarna wordt 
er een beslissing genomen 
over het wel/niet uitvoeren 
van werkzaamheden.  
In verband met de 
wielerronde wordt de 
planning van 
werkzaamheden aan de 
Vlasstraat aangepast. 

1102-3.1 Ontwikkelaar Pruimendijk 19-21 
vragen presentatie te geven in 
wijkoverleg. 

Wijkregisseur Vraag gesteld. Uitnodigen 
voor het volgende 
wijkoverleg. 

1102-4.1 Sociale kaart op website 
gemeente mogelijk? 

Wijkregisseur Gemeente is hiermee bezig.  
 

1102-4.2 Verzoek toelichting in het 
wijkoverleg geven over 
meetpunten luchtkwaliteit 

Wijkregisseur 20190930: zie notulen. 

20190429-4.1 
 

Oproep aan tuinders om hun 
leveranciers te informeren over 
aanrijroutes. Verkeersstromen 
Rijsoord, meer specifiek 
vrachtverkeer’ aanvullend 
opnemen in het Jaarplan 

Nnb Opnemen in Jaarplan 

20190429-4.2 N.a.v. verwijderde speeltuin 
Waterschap en reacties: 
behoefte inventariseren 

Wijkregisseur 2e helft 2019. 

20190429-4.4 Snelheid op de Waal, resultaat 
monitoren.  

Wijkagent  

20190708-2.2 Bij beoordeling ballenlijn de Waal 
alle belangen meenemen. 

Politie  

20190708-6.1 Fietspad/voetpad bij speeltuintje 
Alternate: aansluiten op 
Verbindingsweg of 
Rijksstraatweg? 

Verkeersdesk
undige 

 

20190930 2.1 Aandacht voor nog steeds veel te 
hard varen op de Waal. 

Wijkagent  
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20190930 3.2 Indien ontbreekt: Sanitaire 
voorzieningen voor chauffeurs 
opnemen in de plannen. 

Henk 
Warbout 

 

20190930 3.3 Wijkoverleg informeren over de 
hoogte van de windmolens 

Henk 
Warbout 

 

20190930 4.2 Aandacht voor gevaarlijke 
situaties zoals hierboven 
aangegeven 

Verkeersdesk
undige 

 

20190930 9.1  Poller Hoogzandweg is 
regelmatig buiten werking. 

Verkeersdesk
undige 

 

20190930 9.2 Onderhoud laten plegen 
plantsoen Mauritshoek 

Wijkregisseur  

20190930 9.3 Zorgen over staat van onderhoud 
bomen Waterschap delen. 

Wijkregisseur  

20190930 9.4 Wijkoverleg informeren over 
Stand van zaken Afvalplan: 
ophalen oud papier 

Wijkregisseur  

20190930 9.6 Contact leggen met Wietske Wijkoverleg  

20200210 3.1 Inspectieronde verlichting? Wijkregisseur  

20200210 3.2 Beplanting buffer? Henk 
Warbout 

 

20200210 4.1 Notulen wijkoverleg van laatste 
jaar op website? 

Wijkregisseur  

20200210 4.2  Rapport Nieuw Reijerwaard 
opvragen 

Wijkregisseur/
Leo 

 

20200210 4.3 Functieomschrijving 
wijkregisseur toesturen aan 
wijkoverleg 

Wijkregisseur  

20200210 4.4 Contactgegevens voorzitter 
vermelden op website gemeente 

Wijkregisseur  

20200210 7.1 Toelichting gebruik website 
luchtkwaliteit 

Wijkregisseur  

20200210 7.2 Inspraak naamgeving straten 
Boomgaard de Jong Tours 

Wijkoverleg  

20200210 7.3 Bij wie ligt de onderhoudsplicht 
bassins? 

Wijkregisseur  

20200210 9.1 Reden fietstelpunt nagaan Wijkregisseur  

20200210 9.2 Draaipunt bus 601 wordt 
besproken met 
verkeersdeskundige 

Wijkregisseur  

20200210 9.3 Rioolwerkzaamheden planning 
nagaan en toevoegen aan 
notulen 

Wijkregisseur  

20200210 9.4 Parkeren uitbreiding vergunning 
Struweel toevoegen aan notulen 

Wijkregisseur  

 


