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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 28 september 2020 
Tijdstip: 19.30 uur – 22.00 uur 
Locatie: 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.  
 
Op de agenda staan: Bouwactiviteiten Pruimendijk 19-21, Waalvisie en 
Verkeerszaken 
 

2. Bouw-
activiteiten 
Pruimendijk 19-
21 

Marco Weintjes is als projectontwikkelaar aanwezig om de bouwplannen aan 
de Pruimendijk 19-21 toe te lichten. Het wijkoverleg heeft een primeur, de 
plannen zijn niet eerder naar buiten gebracht. 
 
Het garagebedrijf en de woning tegenover de Theetuin zullen gesloopt 
worden, de grond moet gesaneerd worden. Er is, in samenwerking met de 
gemeente, gekozen om kleinschalig te bouwen. Drie 2 onder één kap 
woningen en twee blokjes van 3 rijtjeswoningen. Tussen de woningen in, 
komt er een parkeerhofje.  
 
Het huidige studiemodel laat zien dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 
de huidige lintbebouwing, waarbij elke 2 onder één kap woning een eigen 
identiteit krijgt. 
 
De plannen worden nu voor het eerst gedeeld met het wijkoverleg, er zullen 
bijeenkomsten zijn voor omwonenden. Daarna zullen de procedures gestart 
worden. 
 
Vragen over aantal parkeerplaatsen, de 1.8 parkeernorm is aangehouden. 
 
Nokhoogte zal 9-10 meter zijn, dit zal sluit aan op de hoogte van andere 
nieuwbouw.  
 
Verwachting is om in 3e/4e kwartaal van 2021 te starten.  
 
Er wordt uitgesproken dat het jammer is dat er 2 onder één kap woningen 
worden gebouwd en geen starterswoningen. Marco geeft aan dat er 
afwegingen zijn gemaakt om het project rendabel te maken. 
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Als er nog vragen of opmerkingen zijn kan er contact worden opgenomen met 
Marco: m.wijntje@roosdomtijhuis.nl  
 
Actie 2.1: Presentatie is via onderstaande link te vinden. 
https://www.ridderkerk.nl/pruimendijk   
 

3. Verkeerszaken Albert-Taco Molenaar geeft de laatste ontwikkelingen van de projecten die 
lopen. 
 
Rijksstraatweg fase 2: asfalteringswerkzaamheden worden doorgeschoven 
naar januari 2021. Tegelijk met deze fase zullen de drempels weggehaald 
worden.  
 
Er wordt dringend verzocht om de drempel bij de Mauritshoek zo spoedig 
mogelijk weg te halen, omdat auto’s uitwijken naar de busbaan, waar 
fietsende scholieren staan opgesteld. In het donker zijn deze slecht zichtbaar.  
Nu de Vlasstraat wordt aangepakt om het veiliger te maken voor fietsers, 
geeft het binnen het wijkoverleg verwondering dat de meest cruciale 
oversteek niet wordt aangepakt.  
 
Albert-Taco legt uit dat het plan nu is om een markering aan te brengen, maar 
geen drempel. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat een drempel tot 
klachten van omwonenden leidt. Eerder was het plan om een ander soort 
drempel aan te leggen, in overleg met omwonenden komt er geen andere 
drempel.  
 
De ideeën uit het wijkoverleg, om een plateau aan te leggen over het hele 
kruispunt of de bus op de rijbaan te laten halteren, zijn ingrijpende 
maatregelen die niet passen binnen de huidige plannen. 
 
Rijksstraatweg fase 3: Dit betreft het weggedeelte vanaf de brug over de Waal 
tot aan de bebouwde kom grens. Op dit moment wordt e.e.a. vastgelegd in 
een plan van eisen. Onduidelijk of er een consultatie is bij buurtbewoners. De 
vereisten vanuit de gemeente worden verwerkt en het onderzoek dat is 
gedaan naar zebrapaden (hierover volgt meer in volgend wijkoverleg). Plan 
om te starten in 2e kwartaal 2021.  
Actie 3.1: Terugkoppeling aan wijkoverleg over buurtconsultatie. 
 
Er is aandacht voor de verkeersdruk op de Rijksstraatweg en sluipverkeer. Ook 
het soort (vracht)verkeer zal onderzocht worden. Uit de discussie in het 
wijkoverleg blijkt dat het goed is om te discussiëren over de onderzoeksopzet, 
wat nu precies sluipverkeer is en wat de effecten zijn van het weren van 
vrachtverkeer voor de rest van Ridderkerk. 
 
Parkeren rond ’t Struweel levert gevaarlijke situaties op. Verkeersdeskundige 
neemt het mee. 
 
Pruimendijk: Planning 1e kwartaal 2021. In de raad zijn handtekeningen 
aangeboden van omwonenden tegen de fietsstraat. Verzoek om dit serieus te 
nemen, het wijkoverleg ziet dat wijkbewoners niet serieus worden genomen. 
 

mailto:m.wijntje@roosdomtijhuis.nl
https://www.ridderkerk.nl/pruimendijk
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Buurtbus: Sinds 17 augustus 2020 rijdt de buurtbus niet meer, vanwege de 
gebrekkige ventilatie die niet voldoende bescherming biedt tegen corona. De 
gemeente heeft met RET gezocht naar een alternatief voor de buurtbus, 
vanwege de kosten is dit afgeketst. Het is op dit moment nog onduidelijk of er 
een alternatief komt.  
 
Rijplaten de Jong Tours: Er is een tijdelijke weg aangelegd om het bouwterrein 
te ontsluiten, deze situatie duurt tot half oktober.  
Actie 3.2 De voorzitter voegt de tekening toe aan de notulen. 
 
De nieuwe naam voormalige terrein van de Jong Tours is bekend: ‘Gieser 
Wildeman-erf’. De trotse naamgever is lid van het wijkoverleg. 
 
Aanleg kunstgrasveld: Tot grote verbazing van wijkoverleg en 
voetbalvereniging is het kunstgrasveldje bij de parkeerplaats van de 
voetbalvereniging vervangen. Niemand was hier van op de hoogte. In zijn 
algemeenheid wordt het wijkoverleg slecht geïnformeerd over 
werkzaamheden. Verzoek aan de gemeente om het wijkoverleg actief te 
informeren. 
 
Bebording van de Vlasstraat: De bebording op de Vlasstraat is nog niet in 
orde, ook de bebording van de straten die op de fietsstraat uitkomen is niet 
op orde. Verkeersdeskundige neemt dit mee. Advies om het vrachtverkeer om 
te laten leiden via de Linnenstraat. Het wijkoverleg wil graag geïnformeerd 
worden. 
Verkeersdeskundige heeft een verzoek van bewoners om een spiegel te 
plaatsen vanwege de onoverzichtelijkheid. Het plaatsen van de spiegel heeft 
niet de voorkeur.  
 
Fietspad langs Verbindingsweg: De huidige route met verschillende kruisingen 
is voor fietsers niet gunstig. Er wordt gewerkt aan een tweerichting fietspad, 
ook gecombineerd met de aanleg van de busbaan. 
Met Bakker zijn er gesprekken over de veiligheid van fietsers en voetgangers. 
 
Diverse opmerkingen over het groen, die bij de voorzitters zijn 
binnengekomen, worden met de wijkregisseur gecommuniceerd. 
 

4. Waalvisie Rob Wooning is te gast bij het wijkoverleg om de uitvoering van de Waalvisie 
toe te lichten.  
 
Het wijkoverleg geeft aan dat zij geen tekeningen heeft gekregen. 
Omwonenden van de Waalweg hebben wel een schrijven gekregen, met 3 
tekeningen. De bewoners van de Rijksstraatweg zijn niet geïnformeerd.  
 
Bij de Molen/bezoekcentrum was de behoefte om een wat grotere 
recreatieve steiger te plaatsen. Er wordt gereageerd dat dit gezien de 
opmerkingen die geplaatst zijn in het verleden, onbegrijpelijk is. Door een 
grotere steiger te plaatsen bij de molen, wordt op het water een flessenhals 
gecreëerd. Het wijkoverleg is benieuwd waar dit idee op gebaseerd is.  
 
Destijds is er met Wietske gesproken over een T-vorm, met verschillende 
niveaus. De steiger van 16 meter matcht totaal niet met de verwachtingen die 
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zijn uitgesproken. 
Vanuit de roeivereniging wordt aangegeven dat een steiger van 3-4 meter 
voldoende is. 
 
Het huidige plan heeft de status van een definitief ontwerp. Rob Woning gaat 
met het wijkoverleg, de roeivereniging en andere betrokkenen na wat de 
wenselijkheid is van de plannen.  
Bewoners van de Rijksstraatweg hebben een paar keer overleg gehad over de 
wenselijkheid van steigers voor bootjes. Destijds is gebleken dat er geen 
behoefte is aan steigers aan de Waalweg, ook gezien de aanleg van steigers in 
Barendrecht. 
 
Daarnaast worden er vissteigers aangelegd, ook op plekken waar al jaren 
beplanting is (bijvoorbeeld kattenbosje). Het is onwenselijk als beplanting 
verdwijnt, verzoek om vissteigers te verplaatsen. Vissteigers moeten worden 
ingericht voor één persoon. Het is onwenselijk dat vissteigers worden 
ingericht als dag kampeerplaatsen, hier wordt niet op gehandhaafd. Dit is bij 
de gemeente bekend. 
 
Op 1 oktober 2020 wordt er gestart met de ruiming van de boten en steigers.  
 
Actie 4.1: Plannen toesturen aan het wijkoverleg. 
Actie 4.2: Toelichting op vragen in volgend wijkoverleg, mogelijk eerder. 

5. Rondvraag Aan de Vlasstraat worden er 7 Italiaanse populieren gekapt. Dit vanwege de 
gezondheid van de huidige bomen. Er worden duurzame boomsoorten terug 
geplant.  
Actie 5.1: Tekening wordt bijgevoegd aan de notulen. 
 
De volgende vergadering vindt plaats op:  maandag  23 november 2020. 
Deze vergadering gaat ONLINE plaatsvinden. U ontvangt hier t.z.t. een 
uitnodiging voor. 
Data wijkoverleggen 2021: 1 februari, 17 mei, 5 juli, 13 september en             
29 november 2021. 

 

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.  
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In verband met de 
wielerronde wordt de 
planning van 
werkzaamheden aan de 
Vlasstraat aangepast. 

1102-4.1 Sociale kaart op website 
gemeente mogelijk? 

Wijkregisseur Gemeente is hiermee bezig.  
 

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 

20190429-4.4 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  

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

Wijkregisseur  

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 4.4 Contactgegevens voorzitter 
vermelden op website gemeente 

Wijkregisseur  

20200210 7.1 Toelichting gebruik website 
luchtkwaliteit 

Wijkregisseur  

20200210 7.3 Bij wie ligt de onderhoudsplicht 
bassins? 

Wijkregisseur  
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20200210 9.1 Reden fietstelpunt nagaan Wijkregisseur  

20200210 9.3 Rioolwerkzaamheden planning 
nagaan en toevoegen aan 
notulen 

Wijkregisseur  

20200210 9.4 Parkeren uitbreiding vergunning 
Struweel toevoegen aan notulen 

Wijkregisseur  

20200928 2.1 Presentatie Pruimendijk 
toevoegen aan notulen 

Wijkregisseur  

20200928 3.1 Terugkoppeling wijkconsultatie 
Rijksstraatweg fase 3 

Verkeersdesk
undige 

 

20200928 3.2 Informatie tijdelijke weg De Jong 
Tours terrein toevoegen aan 
notulen 

Wijkregisseur/
voorzitter 

 

20200928 4.1 Plannen Waalvisie toesturen aan 
wijkoverleg 

Wijkregisseur Afgehandeld 

20200928 4.2 Toelichting op vragen wijkoverleg 
rond Waalvisie 

Rob 
Wooning/wijk
regisseur 

 

20200928 5.1 Tekening te kappen bomen en 
herplant toevoegen aan notulen. 

Wijkregisseur  

    

    

    

    

    

    

    

    

 


