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Verslag van de vergadering van het ONLINE wijkoverleg Rijsoord 
 
Datum: maandag 23 november 2020 
Tijdstip: 19.30 uur – 22.00 uur 
Locatie: online 
 
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 digitale vergadering. Gasten worden welkom geheten.  
 
 

2. Verslag vorige 
vergadering en 
actielijst  

Het verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen. 
 
Wat betreft de verkeerszaken: de schildpaddrempel op de Rijksstraatweg, 
tegenover Kinderdagverblijf De Bron is verwijderd. Er is geen sprake van een 
vervangende drempel, omdat dit weer tot nieuwe klachten kan leiden.  
  
Actie 2.1: Verkeersonderzoek: Zodra de meest recente tellingen binnen zijn 
worden deze gecommuniceerd. 
 
Maarten heeft gesproken met mevrouw de Graaf over het plan van eisen 
Rijksstraatweg fase 3. Maarten pleit ervoor om de zebra bij de kerk te 
behouden en hier handmatig bedienbare knipperlichten toe te voegen, om de 
oversteekplaats extra onder de aandacht te brengen. Er komt nog een 
omwonenden consultatie. 
Zie ook actielijst. 
 
Actiepunt terugkoppeling parkeren Struweel toevoegen. In vorige notulen per 
abuis geen actiepunt voor genoteerd. Het parkeren rond het Struweel levert 
gevaarlijke situaties op. 
Actie 2.2: Verkeersdeskundige gaat parkeersituatie rond Struweel na. 
 
Er is geen reactie gekomen op de handtekeningenactie van de Pruimendijk. Er 
wordt een reactie verwacht van wethouder van der Meij. Yeri geeft aan dat er 
in december 2020 een antwoord komt vanuit het college. 
Actie 2.3: Wijkoverleg op de hoogte houden van ontwikkelingen fietsstraat 
Pruimendijk. 
 
De buurtbus rijdt inmiddels weer. Vanaf 4 januari 2021wordt er weer met de 
eigen buurtbussen gereden. Waarschijnlijk niet op zaterdag, omdat er dan 
een tekort is aan vrijwilligers. Oproep aan de voorzitter van de buurtbus 
vanuit het wijkoverleg om toch de diensten op zaterdag te vullen. 
Actie 2.4: Maarten brengt wenselijkheid uitbreiden dienstregeling buurtbus 
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op zaterdag onder de aandacht. 
 
Yeri heeft contact gehad met de afdeling Spelen. Het kunstgrasveldje was van 
slechte kwaliteit, na klachten is besloten dit te vervangen. Er is in alle 
voortvarendheid vervangen, omdat er sprake is van vervanging van bestaand 
terrein, is dit niet gecommuniceerd. 
Petra vraagt of dit geld niet in overleg besteedt had kunnen worden, 
bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de parkeerplaats. Omdat er sprake is van 
gelabeld geld, was dit helaas niet mogelijk. 
 
Aan de Vlasstraat wordt er geen spiegel geplaatst. Er wordt gekeken naar 
andere verdeling van éénrichting van de straten. Omwonenden worden 
betrokken over mogelijke inrichting van de straten. Het probleem is bekend: 
door de geparkeerde auto’s die zo’n 15cm hoger staan, is er slecht zicht.  
Actie 2.5 Inrichting fietsstraat en omliggende straten monitoren 
 
Over het fietspad aan de Verbindingsweg wat nog verder tweerichting moet 
worden gemaakt, wordt het wijkoverleg het volgende overleg geïnformeerd 
door Henk Warbout. 
Actie 2.6 Wijkoverleg informeren over inrichting fietspad Verbindingsweg 
 
De actielijst is bijgewerkt, zie opmerkingen actielijst. 
 

3. Politie Wijkagent is niet aanwezig. Er zijn geen mededelingen doorgegeven. 

4. Wooncompas Per januari 2021 worden de wijken van Ridderkerk herverdeeld. Henri Isenia 
zal de taken van Rijsoord en Oostendam overdragen aan een collega.  
 

5. Waalvisie Rob Wooning en Wietske Wolf-Lutz geven het wijkoverleg toelichting op de 
Waalvisie. 
 
Vissteigers: Op de plaatsen van de blauwe cirkeltjes, komt een loopplank door 
het riet en een plateau van ongeveer 1m2. Bij de plaatsing van de steigers is 
rekening gehouden met de woningen. 
 
Andries Huizer (woonachtig bij de keerlus aan de Waalweg) geeft aan dat er in 
het verleden al veel contact is geweest met politie etc. over overlast. Het 
parkeren is een probleem en de huidige vissteiger bij de keerlus zorgt voor 
kampeergedrag en (afval)overlast. Het is onbegrijpelijk dat er nu een 
vissteigers worden bijgetekend, dit geeft naar verwachting een uitbreiding 
van kampeeroverlast etc. De gemeente, politie en BOA’s geven aan dat ze niet 
kunnen handhaven en toch wordt er gekozen voor uitbreiding. De 
opmerkingen over overlast lijken niet te worden gehoord.  
 
De voorzitter van de visvereniging (2800 leden), Jan van de Wulp geeft aan 
dat er per 1-1-2021 nieuwe afmetingen komen voor schuilmaterialen. Dit 
wordt reglementair vastgelegd, met als doel overlast tegen te gaan. Daarnaast 
zijn er vier verenigingscontroleurs die nagaan of het goed gaat langs de 
waterkant. In 95% van de gevallen is er geen sprake van overlast. 
 
Petra vraagt of het van de visvereniging de wens is om deze clustering bij de 
keerlus toe te voegen? Vanuit de visvereniging is er niet de wens om te 
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clusteren, het voorstel van de visvereniging zou zijn om juist te spreiden over 
de Waalweg.  
 
Rob licht toe dat de tekening die getoond is niet de laatste versie is. In de 
laatste versie zijn er twee steigers i.p.v. vier steigers bij de keerlus. De steigers 
zijn bewust niet gespreid over de hele Waalweg, maar wat geclusterd 
neergelegd. 
 
Rob is met het Waterschap bezig om een parkeerverbod in te stellen voor de 
berm. De extra parkeerplaatsen zijn in het paars ingetekend. 
 
Andries geeft aan dat er in de zomer echt veel overlast is bij zowel het 
recreatie gedeelte en de vissteiger. Andries is van mening dat de Waalvisie 
teveel wil in een te klein gebied, zeker nu er niet gehandhaafd kan worden. 
 
Van Rijswijk vraagt zich af hoe de rietkraag in stand kan worden gehouden 
met de huidige plannen. 
 
Wietske vat het samen: vanuit de visvereniging is er behoefte aan vissteigers. 
De gekozen locaties van de vissteigers zijn gebaseerd op verschillende 
gronden. De rode cirkels geven woningen aan, daarnaast is niet alle grond 
eigendom van de gemeente. Van de twee vissteigers bij de keerlus wordt de 
meeste extra overlast verwacht. Het laten vervallen van de vissteigers, heeft 
niet de voorkeur van de visvereniging. Er wordt met het wijkoverleg gekeken 
naar een alternatieve plek voor deze vissteigers. De oever inrichting 
Heerjansdam is van Staatsbosbeheer, dit is stiltegebied geworden. Veel 
stukjes grond is van particulieren en daarom geen optie om te bebouwen. Er 
lijkt geen alternatieve plek te zijn voor de twee kleine steigers bij de keerlus, 
deze twee komen daarom te vervallen. Tenzij er in overleg nog een plek 
gevonden wordt aan het lange stuk.  
Samenvattend: 12 vissteigers worden geplaatst, mogelijk in de toekomst nog 
twee extra steigers.  
 
Hiernaast is er nog een opmerking over de vissteigers bij de boothelling: er 
moet voldoende ruimte zijn voor de functie van de boothelling zodat er geen 
conflicten ontstaan tussen de functies. 
 
Grote steiger bij de molen: Annemarie vraagt aan Wietske en Rob waarom er 
geen communicatie is richting de bewoners. Rob geeft aan dat het ontwerp is 
toegestuurd aan een beperkt aantal mensen en aan het wijkoverleg. 
Daarnaast is het via de gemeentelijke kanalen gepubliceerd en is er een brief 
verstuurd naar omwonenden (beperkte cirkel).  
 
Annemarie geeft aan dat er 11 bewoners exact aan de overkant wonen, nu 
niet geïnformeerd zijn. Dit was eerder wel zo. Wietske licht toe dat dit destijds 
is gedaan omdat er toen plannen waren voor ligplaatsen, waar die bewoners 
wellicht interesse in hadden. Uit gesprekken met bewoners is toen naar voren 
gekomen dat er geen behoefte is aan ligplaatsen, waarna deze zijn komen te 
vervallen in de plannen. 
Wietske geeft aan dat de intentie zeker was om alle bewoners op de hoogte 
te stellen en dat dit ook uitgebreid gedaan is via de eerder genoemde 
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kanalen. 
 
De ingetekende steiger biedt nu gelegenheid aan 3 of 4 bootjes om aan te 
leggen. Daarnaast is er mogelijkheid voor de roeivereniging om te wisselen.  
 
Er zijn bezwaren tegen de lengte van de steiger: als er vanaf deze lengte in de 
Waal gesprongen wordt om te zwemmen, dan komen de zwemmers terecht 
tussen het vaarverkeer. Is het mogelijk om de steiger een kwartslag te 
draaien?  
 
Monique Weijers heeft veel contact gehad met Rob Wooning over de wensen 
van de roeivereniging. De wensen van de roeivereniging voor het wisselen, 
heeft vooral te maken met de diepte van de steiger waar de riemen overheen 
te kunnen scheren. Voor de roeivereniging maakt het niet uit of de steiger de 
Waal in steekt of dwarsop wordt gepositioneerd. Er is een deel ingetekend 
voor passanten (hoger) en zwemmers/roeivereniging (lager). 
 
Annemarie geeft aan dat ze grote problemen voorziet met overlast, gezien de 
geringe afstand tussen de steiger en de achtertuin van de omwonenden aan 
de overkant van de Waal. Deze afstand is minder dan 50 meter. Hoe langer de 
steiger is, des te meer ruimte er is voor recreatie en overlast. Voorkeur van de 
bewoners van de overkant is om de steiger zo klein mogelijk te maken. 
 
André doet een voorstel voor een alternatief ontwerp, waarbij de steiger 4-5 
meter wordt ingekort (het kopstuk voor de roeivereniging etc. wordt 
behouden) en aan de kant van Ross Novell wordt een stukje aangebouwd 
waar bootjes kunnen worden aangelegd.  
 
Het wijkoverleg vindt dit een goed voorstel, wat (deels) tegemoet komt aan 
wensen van omwonenden. Wietske geeft aan dat de steiger ingekort zal gaan 
worden. 
 
Monique vraagt of er overleg is geweest met Ross Lovell over de plaatsing van 
de steigers. Ross Lovell heeft baat bij aanlegplaatsen dicht bij hun terras. Een 
paar meerpalen zou voldoende zijn. Annemarie gaat dit bespreken met de 
uitbaters van Ross Lovell. Met deze constructie zou de steiger fors ingekort 
kunnen worden met alleen een functie voor de roeivereniging etc. Dit om niet 
een tweede surfbocht qua overlast te creëren. 
Actie 4.1 Uitkomsten bespreking uitbaters Ross Lovell. Delen met wijkoverleg. 
 
Rob Wooning kan geen toezeggingen doen, of er vanuit de gemeente overleg 
gaat plaatsvinden met Ross Lovell. De plaats van de steiger is bepaald binnen 
de Waalvisie, gezien de positie van het natuureducatiecentrum en de molen.  
 
Het plan wat er ligt, heet een definitief ontwerp, dat klopt. Nu blijkt dat er 
opmerkingen zijn vanuit het wijkoverleg, worden er aanpassingen gedaan. 
Nieuwe tekeningen worden gedeeld met wijkoverleg en betrokken partijen. 
Actie 4.2 Nieuwe tekeningen Waalvisie delen met wijkoverleg. 
 
Wat betreft het parkeren langs de Waalweg moet er meer duidelijkheid 
komen waar er geparkeerd kan worden, zodat de wegkant minder kapot 
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wordt gereden. 
Actie 4.3 Duidelijke bebording met betrekking tot parkeren realiseren 
 

5. Woonvisie 
Ridderkerk 

Yeri geeft een korte presentatie van de Woonvisie mee met de notulen. Op de 
laatste sheets staat een aantal vragen weergegeven. Wijkregisseur ontvangt 
graag antwoorden op deze vragen. Het wijkoverleg kan aangeven aan wat 
voor soort woningen behoefte is in Rijsoord.  
Wanneer er toelichting nodig is, kan Yeri benaderd worden. 
Actie 5.1 Schriftelijk reageren op vragen Woonvisie Ridderkerk 
 

6. Rondvraag Wim, Maarten en Petra hebben een uitnodiging gekregen voor de presentatie 
van de Geerpolder, begin december. Er zal een terugkoppeling komen aan het 
wijkoverleg. 
Actie 6.1 Terugkoppeling presentatie Geerpolder 
 
René Belder geeft vanuit Facet een update. Facet gaat een lief- en leedstraten 
starten. https://facetridderkerk.nl/lief-en-leedstraten-gaan-van-start/ Dit om 
de sociale cohesie te bevorderen. Van de jongerenwerker en 
ouderenconsulent is er geen nieuws. 
 
Petra vraagt wanneer de kabels aan de Pruimendijk worden vervangen. En het 
is onduidelijk wanneer de Tarwestraat weer open gaat. In de bewonersbrief is 
10 december 2020 opgenomen. Vanwege de ontsluiting moet dit op elkaar 
worden afgestemd. 
Actie 6.2 Wijkregisseur gaat na of werkzaamheden op elkaar afgestemd zijn 
 
Petra geeft aan dat aan de Pruimendijk richting Oostendam een stukje grond 
is wat aan de gemeente terug geschonken zou worden. Dit stukje is 
opgenomen in de Waalvisie. Hier kan eventueel ook ruimte worden gecreëerd 
voor een vissteiger. 
Actie 6.3 Mogelijkheid plaatsen vissteigers aan Pruimendijk terugkoppelen 
aan wijkoverleg. 

 

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 

https://facetridderkerk.nl/lief-en-leedstraten-gaan-van-start/
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planning van 
werkzaamheden aan de 
Vlasstraat aangepast. 
20201123: De tellingen 
hebben plaatsgevonden, het 
is onduidelijk wat de 
uitkomst is. Er wordt gezien 
dat de straten overvol is.er is 
daarna bekend geworden 
dat er geen budget is  

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 
20201123: brief naar 
tuinders? RvdW: Wie is hier 
eigenaar van? 

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

Politie 20201123: Wijkregisseur 
vraagt na bij wijkagent, 
terugkoppeling via notulen. 

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

Verkeersdesk
undige 

20201123: Wijkregisseur legt 
opnieuw voor aan Albert-
Taco, dit loopt al langere tijd. 

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

Wijkagent 20201123: Wijkregisseur 
vraagt na bij wijkagent, 
terugkoppeling via notulen. 

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

Henk 
Warbout 

20201123: Henk Warbout 
geeft aan dat dit wordt 
opgenomen in de plannen. 
De exacte locatie is nog 
onduidelijk. Yeri gaat na 
waar de huidige 
voorzieningen zijn en waar 
de vervanging komt. 

20190930 3.3 Wijkoverleg informeren over de 
hoogte van de windmolens 

Henk 
Warbout 

Henk Warbout: 96 meter 
hoog, 50-55 meter wieken. 
Totale hoogte: bijna 150 
meter. 

20190930 9.2 Onderhoud laten plegen 
plantsoen Mauritshoek 

Wijkregisseur Willem gaat na wat nu de 
stand van zaken is en 
koppelt dit terug aan 
wijkregisseur 

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

Wijkregisseur Allendorpstraat: voorzitter 
neemt contact op met 
betreffende dame. 
Terugkoppeling naar Yeri. 

20200210 3.1 Inspectieronde verlichting? Wijkregisseur 20201123: link naar 
overzicht van 
lantaarnvervanging. 
https://www.ridderkerk.nl/1

https://www.ridderkerk.nl/1200-nieuwe-zuinigere-straatlantaarns
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200-nieuwe-zuinigere-
straatlantaarns  

20200210 3.2 Beplanting buffer? Henk 
Warbout 

20201123: Er is een 
definitief profiel van de 
grondwal, er is een 
schapenpad voorzien 
bovenop. Dit heeft geen 
effect op het zicht van de 
bewoners. Judith heeft 
destijds wat schetsjes 
gemaakt, waarbij de dijk een 
wat speelser aanzicht krijgt. 
Petra heeft dit destijds 
toegestuurd aan Henk 
Warbout. Er zijn klachten 
binnengekomen bij het 
college van bewoners dat de 
uitvoeringsplannen niet 
overeenkomen met wat is 
afgesproken met bewoners. 
Henk gaat het voorleggen 
aan de collega’s.  
Wordt vervolgd. 

20200210 4.1 Notulen wijkoverleg van laatste 
jaar op website? 

Wijkregisseur 20201123: gemeente is bezig 
om het toegankelijk op de 
website te zetten. Wordt 
vervolgd. 
Notulen worden niet meer 
op de website geplaatst. Er is 
nu een verwijzing voor 
mensen die graag de notulen 
willen ontvangen. Deze 
worden dan opgestuurd. 

20200210 4.2  Rapport Nieuw Reijerwaard 
opvragen 

Wijkregisseur/
Leo 

20201123: Leo stuurt het toe 
aan wijkregisseur, wordt 
toegevoegd aan notulen. 

20200210 4.4 Contactgegevens voorzitter 
vermelden op website gemeente 

Wijkregisseur 20201123: voorzitter gaat 
na. 

20200210 7.3 Bij wie ligt de onderhoudsplicht 
bassins? 

Wijkregisseur 20201123: functioneren 
deze waterbuffers 
(Mauritsweg/Geerlaan) ook 
als ze vervuild zijn?  

20200210 9.3 Rioolwerkzaamheden planning 
nagaan en toevoegen aan 
notulen 

Wijkregisseur 20201123: onduidelijk of er 
een tweede afwatering 
gemaakt is aan de 
Mauritshoek.  

20200928 3.1 Terugkoppeling wijkconsultatie 
Rijksstraatweg fase 3 

Verkeersdesk
undige 

20201123: 
Verkeersdeskundige moet 
nog een inspraakavond 
beleggen voor bewoners.  

https://www.ridderkerk.nl/1200-nieuwe-zuinigere-straatlantaarns
https://www.ridderkerk.nl/1200-nieuwe-zuinigere-straatlantaarns
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20200928 5.1 Tekening te kappen bomen en 
herplant toevoegen aan notulen. 

Wijkregisseur 20201123: herplant ook 
zichtbaar maken (soort 
bomen en omvang) 

20201123 2.1 Verkeersonderzoek: Zodra de 
meest recente tellingen binnen 
zijn worden deze 
gecommuniceerd. 
 

Verkeerskundi
ge 

 

20201123 2.2 Verkeersdeskundige gaat 
parkeersituatie rond Struweel na. 

Verkeersdesk
undige 

 

20201123 2.3 Wijkoverleg op de hoogte 
houden van ontwikkelingen 
fietsstraat Pruimendijk. 

Wijkregisseur  

20201123 2.4 Wenselijkheid uitbreiden 
dienstregeling buurtbus op 
zaterdag onder de aandacht 
brengen. 

Voorzitter 
wijkoverleg 

 

20201123 2.5 Inrichting fietsstraat en 
omliggende straten monitoren 

Wijkoverleg/v
erkeersdesku
ndige 

 

20201123 2.6 Wijkoverleg informeren over 
inrichting fietspad 
Verbindingsweg 

Henk 
Warbout 

 

20201123 4.1 Uitkomsten over verplaatsing 
recreatiesteiger bespreking 
uitbaters Ross Lovell delen met 
wijkoverleg. 

Annemarie  

20201123 4.2 Nieuwe tekeningen Waalvisie 
delen met wijkoverleg. 

Rob en 
Wietske 

 

20201123 4.3 Duidelijke bebording met 
betrekking tot parkeren Waalweg 
realiseren 

Wijkregisseur/
verkeersdesku
ndige 

 

20201123 5.1 Schriftelijk reageren op vragen 
Woonvisie Ridderkerk  

Wijkoverleg/
wijkregisseur 

 

20201123 6.1 Terugkoppeling presentatie 
Geerpolder 

Wijkoverleg  

20201123 6.2 Werkzaamheden 
Pruimendijk/Oostendam op 
elkaar afgestemd? 

Wijkregisseur  

20201123 6.3 Mogelijkheid plaatsen vissteigers 
aan Pruimendijk terugkoppelen 
aan wijkoverleg. 

Wijkregisseur/
Waalvisie 

 

 


