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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 13 september 2021 
Tijdstip: 19.30 uur – 21.00 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. Welkom aan Esther Nouws, zij is 
namens het Leefbaarheidsoverleg Dutch Fresh Port gast. Er zijn een aantal 
afmeldingen. 
 

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

a. Politie 
Wijkagent is vanwege vakantie niet aanwezig. Er zijn geen opmerkingen 
vanuit de wijkagent. Er liggen een aantal vragen voor de wijkagent. 
 
Verzoek om verslag van incidenten in de wijk toe te voegen aan de notulen, 
ook met betrekking tot de actiepunten (snelheid op de Waal). 
Actie 2.1: Cijfers van de wijkagent toevoegen aan verslag of versturen aan 
wijkoverleg. 
 
b. Wooncompas 
Vanuit Wooncompas zijn er geen bijzonderheden. 
 
c. Facet 
René praat het wijkoverleg bij over bijzonderheden. Aaron (jeugdwerker) 
doet regelmatig een ronde door Rijsoord. Er is wat meer te doen, maar de 
sfeer is nog steeds gemoedelijk. Deze week is er een buurttent aan de 
Vlasstraat, dit om de sfeer in de buurt te peilen. 
 
d. Gemeente 
Voor de Neshoeve zijn er nieuwe initiatiefnemers, de plannen zien er mooi 
uit, op dit moment is het nog onvoldoende concreet om te delen met het 
wijkoverleg. Wordt te zijner tijd door de initiatiefnemers gedeeld met 
omwonenden, wijkoverleg en belangstellenden. 
Er wordt geïnformeerd naar de investeerder/ontwikkelaar. Er worden 
plannen gemaakt en er is overleg met de gemeente, informeren zal nog even 
duren. 
Recreatiesteiger: Petra praat het wijkoverleg bij. Voor de zomer hebben 
Petra en Maarten een overleg bijgewoond, hier werden zinvolle suggesties 
gedaan. Er is mondeling een optie gedeeld waar iedereen mee in kon 
stemmen, dit is echter niet terug te vinden in de tekening die is gedeeld. De 
status is onduidelijk. 
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Bushalte: De voorzitter praat het wijkoverleg bij. Bij het Melkhuisje is de 
sluis weggehaald, dit geeft opnieuw sluipverkeer. De bushalte is verplaatst. 
Over de bussluis wordt binnenkort een bewonersbrief gestuurd. 
Verzoek om straatnaambordjes op te hangen, i.v.m. benoembaarheid van de 
straten op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. 
Nieuw Reijerwaard: Esther praat het wijkoverleg bij over de laatste stand 
van zaken. Esther heeft alle gestelde vragen gebundeld in een document, dit 
zal gedeeld worden met het wijkoverleg. Dit zijn vragen die in vorig 
wijkoverleg (ook in West) zijn gesteld, maar ook vragen die tussendoor 
mondeling zijn gesteld. Dit is een levend document. 
Deze week zijn er twee bijeenkomsten: morgenavond startavond onderzoek 
sluipverkeer . Verkeerswerkgroep is uitgenodigd, maar kan niet aanwezig 
zijn.  
Daarnaast is er een informatiemarkt waar alle bewoners voor zijn 
uitgenodigd om kennis te nemen en gesproken kan worden over de 
plannen/tekeningen en de planning van de werkzaamheden aan de 
IJsselmondse Knoop. Esther en wijkregisseurs zijn aanwezig in kader van 
leefbaarheid. De bijeenkomst is in het gebouw van Van Gelder. Via 
info@nieuwreijerwaard.eu, graag aanmelden. 
Eind september is er een bijeenkomst over grondwal Noord, die nog 
aangeplant moet worden. Bewoners zijn hiervoor uitgenodigd.  
Eind september wordt er opnieuw gesproken over interne bereikbaarheid, 
waarbij de bijeenkomst toegespitst wordt op het meetbaar maken van 
leefbaarheid.  
Er wordt door Leo opgemerkt dat leefbaarheid normaliter door ambtenaren  
gedefinieerd wordt op het randje van de normen. Esther geeft aan dat dit 
eerder is besproken, bij de bijeenkomst zal e.e.a. concreter gemaakt moeten 
worden door bewoners. 
Containertuintjes: Er is een flyer gedeeld met het wijkoverleg. Zover bekend 
zijn er geen ongewenste bij plaatsingen. Geen behoefte aan tuintjes. 
Nieuwbouw Pruimendijk tegenover theetuin: er wordt momenteel een 
geluidsonderzoek uitgevoerd, daarna verdere gesprekken. Als het 
bestemmingsplan verder gaat richting ontwerp, volgt meer info door de 
ontwikkelaar. 

3. Pauze  

4. Diversen Voorzitter heeft lijstje gekregen van Rob Heijkoop: problemen parkeren 
Struweel opgelost. Parkeerplaats is erg mooi geworden.  
Haaientanden Ds. Allendorpstraat onzichtbaar. Wijkregisseur pakt het op, 
met team buitenruimte. Actie 4.1: haaientanden Ds. Allendorpstraat 
onzichtbaar, wijkregisseur communiceert met team Buitenruimte. 
 
Verslag verkeerswerkgroep: Er wordt gesproken over de Rijksstraatweg. 
Terug naar 30km/h of naar 50km/h, beiden is mogelijk. Wat leeft er bij het 
wijkoverleg? Meningen zijn verdeeld. Maatregelen om verkeer terug te 
dringen zijn nodig. Er wordt aangegeven dat er ook ontsloten moet worden, 
het is een doorgaande weg. Intensiteit te hoog om 30km/h van te maken, 
50km/h behouden (en handhaven).  
Daartegen wordt ingebracht dat met een lagere snelheid minder verkeer is. 
Dit geeft echter een waterbedeffect, verkeer gaat dan elders heen. Er wordt 
gepleit voor een vrachtwagenverbod, behalve bestemmingsverkeer. Veel 
vrachtwagenverkeer (2/3) is geen bestemmingsverkeer.  

mailto:info@nieuwreijerwaard.eu
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5. Actielijst Actielijst is bijgewerkt. 
 

6. Rondvraag Er wordt gesproken over het omdraaien van de rijrichting op de J.C. de 
Backstraat en Govert Flohilstraat rond Vlasstraat, redenering onduidelijk. In 
de argumentatie wordt veiligheid aangehaald, echter cryptisch.  
Er wordt uitleg gegeven: zorgen over hoge snelheid, verkeer bij huidige 
rijrichting helling af. Daarnaast is de zichtbaarheid vanaf de Govert 
Flohilstraat richting de Vlasstraat, door afdekking van geparkeerde auto’s, 
slecht. 
 

7. Afsluiting Rond 21.00 sluit de voorzitter de vergadering. 

 Volgende vergaderingen: 29 november 2021. 

 

Actielijst 

Datum 
Vergadering + 
agendapunt en 
volgnummer 

Onderwerp Door wie Wanneer 
klaar/terugkoppeling op: 

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? 
20210517: probleem is 
bekend, staat op 
uitvoeringsagenda. Gaat 
i.c.m. wegen, nog geen 
planning bekend. 
20210913: afdeling is er mee 
bezig, nog geen duidelijkheid 
over. 

20201123 2.1 Verkeersdeskundige gaat 
parkeersituatie rond Struweel na. 

Wim de 
Ruijter 

20210201: problemen zijn 
bekend. Verkeersdeskundige 
stemt af met waterschap.  
20210517: Struweel heeft in 
de planning staan op eigen 
terrein parkeergelegenheid 
aan te leggen. Op actielijst 
laten staan tot 
parkeergelegenheid is 
gerealiseerd en overlast is 
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verminderd. Wim de Ruijter 
houdt visueel in de gaten.  
20210705: brug gerealiseerd 
naar parkeerterrein, 
probleem zou worden 
opgelost. De praktijk schijnt 
weerbarstig, er wordt nog 
steeds langs de weg 
geparkeerd. José mailt ’t 
Struweel 
AFGEHANDELD 

20201123 2.2 Planning ontwikkelingen 
fietsstraat Pruimendijk. 

Wijkregisseur 20210201: tijdlijn 
beschikbaar? 
20210517: wijkregisseur gaat 
na 
20210705: als kabels en 
leidingen is gerealiseerd, 
starten in september 2021. 
Volledige tijdlijn is nog niet 
te geven. 
20210913: tot 17 september 
kabels en leidingen, daarna 
afgesloten voor aanleg 
fietsstraat. 

20201123 6.1 Terugkoppeling presentatie 
Geerpolder 

Wijkoverleg 20210201: Meest recente 
presentatie meesturen met 
notulen. 
20210517: nog niet gedeeld, 
wie zou delen? 
20210705: wijkregisseur 
heeft nagevraagd, nog niet 
afgerond. Voorzitter was ook 
bij bijeenkomst, maar geen 
verslag ontvangen. Wie 
heeft er behoefte aan 
terugkoppeling? Discussie 
over de Geerpolder, hoe de 
CO2 compensatie dmv sloop 
kassen gaat zijn. 
https://landerij-van-
rijsoord.nl/ 
20210913: Wim de Ruiter 
vraagt verslag van der Valk 
op of nieuwe presentatie in 
wijkoverleg. 

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

Wijkoverleg 20210517: rapportages is 
gedeeld, blijft staan i.v.m. 
samenkomen werkgroep. 
20210705: volgt. 
20210913: zie notulen. 

https://landerij-van-rijsoord.nl/
https://landerij-van-rijsoord.nl/
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20210520. 3.2 Onduidelijkheid bebording 
Rijksstraatweg reden grote 
hoeveelheid vrachtverkeer? 
Verkeersdeskundige gaat na. 

Verkeersdesk
undige 

20210705: opvallend is het 
aantal vrachtwagens met 
buitenlandse kentekens. 
Verkeersborden zijn in de NL 
taal. Overlast per dag 
verschilt. 
20210913: komt terug in 
verkeerswerkgroep. 
Tellingen worden nu gedaan. 
AFGEHANDELD. 

20210520 3.3 Wijkregisseur organiseert 
vergadering verkeerswerkgroep. 

Wijkregisseur 20210705: 8 juli 2021 is 
vergadering.  
20210913: AFGEHANDELD 

20210520 8.1 Overzicht te schrappen borden 
delen met wijkoverleg. 

Verkeersdesk
undige 

20210913: niet inhoudelijk 
besproken. Overzicht nog 
delen. 

20210520 8.2 Parkeren Waalweg, tekeningen 
nagaan. 

Petra  

20210520 8.3 Rommel van aannemer laten 
verwijderen bij kunstgrasveld 

Wijkregisseur Melding in het systeem 
gezet met terugkoppeling 
referentienummer aan 
André vd Meer 20/5/2021 
20210705 Niet alles is 
verwijderd, materialen voor 
riool zijn toegevoegd. 
20210913: werkzaamheden 
nog niet afgerond, blijft 
staan. 

20210705 3.2  
 

Nagaan bij Royal HashKoning 
DHV met welke 
verkeersprognoses IJsselmondse 
Knoop er wordt gerekend. 

Verkeerswerk
groep/ Esther 
Nouws 

20210913: Betreft Interne 
bereikbaarheid. 

20210705 3.3 Meetbare leefbaarheidsnorm 
vaststellen. 

Wijkoverleg 20210913: wordt besproken 
bij vervolgoverleg 23 
september, zie notulen. 

20210913 2.1 Incidentenverslag en update 
snelheid de Waal toevoegen aan 
notulen 

Wijkagent  

20210913 4.1 Haaientanden Ds Allendorpweg 
onzichtbaar 

Wijkregisseur  

 


