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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 1 februari 2021 
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 De voorzitter opent de digitale vergadering. Gasten worden welkom 
geheten.  
 

2. Leefbaarheidsteam  
a. Politie 
b. Wooncompas 
c. Facet 
d. Gemeente 

a. Politie:  
Vragen voor politie: criminaliteitscijfers bekend? Kan een terugkoppeling 
gegeven worden over het te hard varen op de Waal n.a.v. eerdere vragen 
in het overleg?  
Actie 2.1 Cijfers en terugkoppeling te hard varen naar het wijkoverleg. 
 
b. Wooncompas: In de Mauritshoek wordt onenigheid tussen buren over 
gedumpt afval gesignaleerd.  Strubbelingen zijn in onderling overleg goed 
op te lossen. 
Bij de appartementen aan de Gerard Alewijnstraat en Ds. Sleeswijk 
Visserstraat is overlast geweest van jeugd. Ze kwamen binnen via de 
noodtrappenhuizen. Er is een aanpassing gedaan aan het hek, zodat dit 
niet meer kan.  
Opmerking n.a.v. vorige notulen: Robert Vrijdag is wijkconsulent 
geworden, voor wijkbeheerder bij Wooncompas is een vacature. 
 
c. Facet: Zoals bekend kunnen er weinig activiteiten worden 
ondernomen. Jongerenconsulent heeft het niet veel drukker met jeugd in 
Rijsoord. De buurtbemiddeling heeft het wel erg druk, veel kleine 
irritaties lopen op, zowel bij koop- als huurwoningen. 
Inmiddels zijn er acht lief- en leedstraten opgestart, het doel van dit 
project is het versterken van de sociale cohesie en eenzaamheid 
bestrijden. https://facetridderkerk.nl/lief-en-leedstraat/   
Rond Valentijnsdag heeft Facet ook een leuke actie.  
https://facetridderkerk.nl/wie-verras-jij-met-liefde/  
Voor de sportievelingen zijn er digitale lessen: 
https://facetridderkerk.nl/digitale-beweeglessen-voor-volwassenen/  
 
d. Gemeente: Henk Warbout (Nieuw Reijerwaard) heeft schriftelijk 
vragen beantwoord, dit is gemaild aan het wijkoverleg. 
 

https://facetridderkerk.nl/lief-en-leedstraat/
https://facetridderkerk.nl/wie-verras-jij-met-liefde/
https://facetridderkerk.nl/digitale-beweeglessen-voor-volwassenen/
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Voor er aan de Pruimendijk nr. 19-21, gebouwd kan worden, moet er 
eerst gesaneerd worden. Er zal vanaf 2022 gebouwd gaan worden.  
 
Wethouder Japenga praat het wijkoverleg bij over verschillende 
onderwerpen. 
Energietransitie: advies om dit onderwerp op de agenda te zetten, om 
voor Rijsoord te kijken wat er mogelijk is en op welke termijn. Er moet 
gedacht worden aan een termijn van 8-10 jaar.  
Aan de wethouder wordt gevraagd wat de plannen zijn voor Rijsoord. Het 
wijkoverleg constateert dat de bebouwing in Rijsoord zeer divers is en 
dat het daarom lastig kan zijn om de transitie te maken. Het eerste doel 
is van het aardgas af te gaan. Dat Rijsoord en Oostendam als laatste aan 
de beurt zijn, heeft ook te maken met de opties die er liggen voor 
bijvoorbeeld Bolnes qua warmtenet. Er liggen targets die gehaald 
moeten worden, daarnaast zijn er contacten binnen de regio om deze 
transitie vorm te geven. 
 
Binnen regio Drechtsteden wordt veel gedaan met zonnepanelen, deze 
worden o.a. geplaatst, is een zoeklocatie, op Zwijndrechts grondgebied, 
aan de Rijsoordse kant van de spoorlijn (tussen Langeweg en spoorlijn). 
De suggestie aan Drechtsteden is gedaan, als daar de panelen geplaatst 
gaan worden, om de zonnepanelen als geluidsscherm vorm te geven.  
Wethouder Japenga stelde dat Ridderkerk niet op de hoogte is van dit 
onderzoek. Hij gaat navraag doen. 
Er wordt gesproken over het huidige elektriciteitsnet, dat op dit moment 
net toereikend is. In de toekomst zullen er dikkere kabels nodig zijn om 
alle stroom te voorzien. 
 
Om de polder te ontzien zou het fijn zijn als de gemeente Ridderkerk in 
afstemming met de regio Drechtsteden een rietkraag o.i.d. kan 
aanleggen, om het zicht op de panelen te ontnemen. De wethouder gaat 
met deze signalen aan de slag, om de belangen van de inwoners zo goed 
mogelijk te behartigen.  
 
Eenzaamheid: Coalitie Eén tegen Eenzaamheid hebben met verschillende 
partijen de handen ineen geslagen om eenzaamheid te bestrijden. 
 

3. Verkeersonderzoek Verkeersdeskundige gaat in gesprek met het wijkoverleg over 
verkeersstromen door Rijsoord. 
Een belangrijk punt is het vrachtverkeer, niet zijnde 
bestemmingsverkeer, wat door Rijsoord rijdt. Suggestie om n.a.v. de 
metingen met stakeholders/ bedrijven in gesprek te gaan om 
sluipverkeer te voorkomen. Uitgangspunt van de bijeenkomst 
besprekingen moet zijn om zoveel mogelijk vrachtverkeer in Rijsoord te 
voorkomen. Met de uitbreiding van Nieuw-Reijerwaard is dit een 
belangrijk aandachtspunt. Aandachtspunt voor onderzoek: bebording op 
snelweg zodat er niet via Rijsoord of Ridderkerk wordt gereden. Albert 
Taco geeft aan dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de hoeveelheid  
sluipverkeer, pas daarna wordt er gepraat over mogelijke maatregelen. 
Uit de metingen van Royal Haskoning DHV m.b.t. de IJsselmondse knoop 
lijkt het dat men via de Rijksstraatweg verkeer wil laten afvloeien. 
Verkeersdeskundige geeft aan dat het rapport uit 2007 is en dat de 
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inzichten nu anders zijn. Christa geeft aan dat de aanvraag van het 
kruispunt wordt onderbouwd met dit rapport. Volgens dit rapport 
worden er in de spits 1.100 voertuigen afgevoerd via de Rijksstraatweg,  
Verkeersdeskundige licht het proces toe. Voor het “Proces van 
opdrachtverlening”, gesprekken met bewoners en stake-holders/ 
bedrijven metingen voor de zomer laten verrichten. 
Actie 3.1 Ruud stelt voor een verkeerswerkgroep samen te stellen met 
leden ( Christa Groshart, Leo Gielbert en Ruud vd Bergh) die zich 
verdiepen in de beschikbare rapportages. Agenderen voor volgende 
wijkoverleg.  
Werkzaamheden aan de Rijksstraatweg moeten niet gelijk vallen met het 
geplande verkeersonderzoek.  
 
Suggestie om ook geluids- en trillingsoverlast mee te nemen in het 
onderzoek, bijvoorbeeld bij de drempel/zebra (bij de Opstandingskerk). 
Hiervoor moet de intensiteit van het gebruik van de zebra worden 
onderzocht. Verkeersdeskundige heeft contact met omwonenden 
hierover. 
 
Er wordt gesproken over de inrichting van oversteekplaatsen. Als de 
gebruiksintensiteit bekend is, kan er mogelijk gekozen worden voor 
verlichte oversteekplaatsen, zoals in H.I. Ambacht. 
 
Na opmerkingen van Leo wordt tijdens het wijkoverleg nogmaals het 
rapport met de twee uitgelichte tekeningen toegestuurd aan het 
wijkoverleg. Was reeds eerder door voorzitter WO naar u verzonden. 
 
Er wordt gesproken over een specifiek punt van bebording nabij de 
Vlasstraat, dit is niet overal congruent.= gelijkvormig , ter verduidelijking 
Reactie verkeerskundige: Het is bekend dat de borden niet kloppen. Dit 
zal zo snel mogelijk worden aangepast. Zie bijgaande tekening en 
ontwerp- verkeersbesluit voor de te plaatsen borden. De haaientanden 
zijn wel al geplaatst, die hoeven dus niet te worden meegenomen in het 
besluit. Dit besluit wordt naar verwachting begin maart 
gepubliceerd.  Dan worden naar verwachting ook de borden geplaatst.  
 
Verzoek uit de wijk om éénrichtingsverkeer te maken van Mauritshoek.  
André neemt contact op in de buurt en koppelt terug aan wijkoverleg. 
Actie 3.2 Onderzoek wens éénrichtingsverkeer Mauritshoek. 
  

4. Gebiedsvisie 
Rivieroevers 

Gezien de ligging van Rijsoord, wordt dit niet besproken in het 
wijkoverleg. Mensen die willen meedenken, kunnen aansluiten bij het 
wijkoverleg Oostendam. Daarnaast kan men participeren via de website 

Gebiedsvisie Rivieroevers | Gemeente Ridderkerk 

 

5. Woonvisie Bij het vormen van de Woonvisie zijn alle wijkoverleggen geconsulteerd. 
Het wijkoverleg Rijsoord zou na het vorige wijkoverleg reageren, maar er 
zijn geen reacties ontvangen. 
Opmerkingen alsnog vanuit het wijkoverleg: Er worden veel (dure) 
woningen gebouwd, er zijn weinig seniorenwoningen. Er wordt 
gesproken over de dilemma’s die er zijn. Om eventuele grondsanering te 

https://www.ridderkerk.nl/gebiedsvisie-rivieroevers
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financieren is het nodig om in het duurdere segment te verkopen. In het 
verleden is op het De Jong Tours terrein gesproken over het bouwen van 
lage appartementen. Dit wordt nu niet gerealiseerd.  
Geen hoogbouw, maximaal 2 hoog bouwen. Zorgen worden uitgesproken 
over hoe de bouw van seniorenwoningen kan worden afgedwongen, als 
dat niet kan via het bestemmingsplan.  
Hiernaast is het voorzieningenniveau van belang. Er wordt gesproken 
over winkels in het verleden en welke inspanningen er zijn gedaan om 
winkels terug te krijgen in Rijsoord, de vergelijking met Boons in Oost 
wordt gemaakt. Maar een markt zou ook goed zijn.  
 

6. Waalvisie 
 

In het vorige wijkoverleg is het plan van de recreatiesteiger 
gepresenteerd. Het wijkoverleg heeft hierover haar zorgen uitgesproken.  
Bewoners van de Rijksstraatweg vinden dat het wijkoverleg te snel 
akkoord is gegaan met de plannen.  Bewoners zijn een 
handtekeningenactie gestart, met 240 handtekeningen als resultaat. 
Ruim 98% is tegen de komst van een recreatieve steiger. Er is gebruik 
gemaakt van het inspreekrecht in de commissievergadering, hierbij zijn 
deze handtekeningen benoemd. Er wordt betoogd dat de immens grote 
recreatiesteiger niet past in de Waal, het levert een onveilige situatie op 
(drukke vaargeul, zwemmen onwenselijk, bocht nog krapper). In 
tegenstelling tot wat eerder werd gesuggereerd, staat de stichting 
Natuurbehoud ook niet achter de plannen. In de vorige notulen staat 
vermeld dat een kleine vissteiger tegemoet komt aan de wensen van 
omwonenden. De omwonenden kunnen hiermee akkoord gaan. 
 
Er zijn alternatieven geopperd en men hoopt in gesprek te kunnen 
komen met de betreffende wethouder. Er is discussie over welke 
alternatieven er moeten worden geopperd, er moet rekening worden 
gehouden met de volgende wensen:  
 

- Geen zwemsteiger 
- Steigertje voor kanoërs/suppers/vissers 
- Laag Wisselsteigertje voor roeivereniging. t.h.v. Ross Lovel, 

parallel aan waterkant  
- Behoud rietkraag 
- Veilig, zowel op het water als aan de Waalweg (parkeren) 
- Op dit punt past geen recreatie, dit geeft te veel overlast. Zie wat 

er gebeurd bij de surfbocht. 
 
Actie 6.1: Verzoek aan wethouder Meij om met dhr De Jong, dhr Vd 
Staay en dhr Vd Meer in gesprek te gaan. Graag het wijkoverleg 
informeren over het participatietraject. 
 
 

7. Actielijst Actielijst is bijgewerkt.  

8. Rondvraag - 

9. Afsluiting Rond 23.00 sluit de voorzitter de vergadering. 

  
Volgende vergaderingen: 17 mei 2021, 5 juli 2021, 13 september 2021 en 
29 november 2021. 
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Actielijst 

Datum 
Vergadering + 
agendapunt en 
volgnummer 

Onderwerp Door wie Wanneer 
klaar/terugkoppeling op: 

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

Politie 20201123: Wijkregisseur 
vraagt na bij wijkagent, 
terugkoppeling via notulen. 
20210201: recreatieschap 
zorgt voor ballenlijn.  
AFGEHANDELD 

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. 
20210201: bewoners zijn in 
overleg met GRNR. Buffer 
wordt in overleg aangepast, 
inclusief schapenpad. 

20200210 9.3 Rioolwerkzaamheden planning 
nagaan en toevoegen aan 
notulen 

Wijkregisseur 20201123: onduidelijk of er 
een tweede afwatering 
gemaakt is aan de 
Mauritshoek. Wijkregisseur 
gaat na. 
20210201: klachten bij 
heftige regenval. Gescheiden 
rioolsysteem wat 
gedeeltelijk is aangelegd, 
wordt dit ook nog 
aangesloten voor het andere 
deel?  
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Reactie 2/3: Dit is bij het 
tweede deel van de 
Mauritshoek nog niet 
uitgevoerd. Staat op 
uitvoeringsagenda. Wordt 
uitgevoerd in combinatie 
met de afdeling Wegen.  

20201123 2.1 Verkeersdeskundige gaat 
parkeersituatie rond Struweel na. 

Verkeersdesk
undige 

20210201: problemen zijn 
bekend. Verkeersdeskundige 
stemt af met waterschap.  

20201123 2.2 Planning ontwikkelingen 
fietsstraat Pruimendijk. 

Wijkregisseur 20210209:  
Indicatief medio 2021.  
R. Garone 8/2/2021 
 

20201123 2.4 Inrichting fietsstraat en 
omliggende straten monitoren 

Wijkoverleg/v
erkeersdesku
ndige 

Zie notulen, naar 
verwachting worden in 
maart de borden aangepast. 

20201123 6.1 Terugkoppeling presentatie 
Geerpolder 

Wijkoverleg 20210201: Meest recente 
presentatie meesturen met 
notulen. 

20210201 2.1 Criminaliteitscijfers doorgeven + 
terugkoppeling 
snelheidsovertredingen op de 
Waal 

Politie  

20210201 3.1  Werkgroep Verkeer geeft 
terugkoppeling over rapportages 
kruispunt Nieuw Reijerwaard in 
wijkoverleg  

Wijkoverleg  

20210201 3.2 Verzoek éénrichtingsverkeer 
Mauritshoek 

André  

20210201 6.1 Verzoek aan wethouder Meij om 
met dhr De Jong, dhr Vd Staay en 
dhr Vd Meer in gesprek te gaan. 
Graag het wijkoverleg 
informeren over het 
participatietraject. 

Wijkregisseur/ 
wijkoverleg 

 

 


