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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord 
 
Datum: maandag 17 mei 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 en heet iedereen welkom. 
 

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

a. Politie 
In verband met andere werkzaamheden sluit de wijkagent wat later aan. 
 
b. Wooncompas 
Vanuit Wooncompas zijn er geen mededelingen. 
 
c. Facet 
Er heeft een online gesprek plaatsgevonden met bewoners rond de 
Gerard Alewijnszstraat in verband met intimidatie en vernielingen van 
baldadige jongeren. Aaron Broere, de jongerenwerker, is op woensdag 
en vrijdag in Rijsoord in gesprek gegaan met de jongeren.  
Tijdens de avond is met de bewoners onder andere gesproken over 
activiteiten voor de jongeren, over de JOP en de  tafeltennistafel. 
Jongerenwerker promoot activiteiten om verveling tegen te gaan. In 
Rijsoord valt op dat er weinig te doen is voor jongeren. Werkgroepje 
wordt samengesteld om mogelijkheden voor jongeren verder te 
onderzoeken. De omwonenden hebben telefoonnummers uitgewisseld. 
 
Jongeren in Ridderkerk worden opgeroepen om mee te doen met NK 
Stoepranden, georganiseerd door Facet.  
 
Nieuwe ouderenconsulent: Sandra van Marion, 
sandra.vanmarion@facetridderkerk.nl. Eerder was Sandra sociaal 
makelaar. 
 
Facet is bezig met trainingen om dementie te herkennen, iedereen van 
harte welkom. https://facetridderkerk.nl/trainers-gezocht-voor-samen-
dementievriendelijk/  
 
d. Gemeente 
Henk Warbout heeft zich afgemeld. Vanuit het wijkoverleg zijn wel een 
aantal vragen met betrekking tot de leefbaarheid rond Nieuw-
Reijerwaard. Er is een eerste overleg geweest met een aantal bewoners 
op initiatief van de GR Nieuw Reijerwaard. Een verslag is naar de 
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werkgroep rondgestuurd. Een aantal punten zou op korte termijn 
worden opgepakt. Petra houdt het wijkoverleg op de hoogte. 
Actie: Petra informeert wijkoverleg over overleg leefbaarheid Nieuw-
Reijerwaard. 
 
Halverwege de Verbindingsweg wordt een tijdelijke accommodatie 
gebouwd. Wat is hiervan de functie? Wijkregisseur gaat na. 
Actie: wijkregisseur gaat functie tijdelijke accommodatie halverwege 
Verbindingsweg na. 
 
Het wijkoverleg wordt bijgepraat over de stand van zaken van de 
verschillende bouwprojecten. 
 
Jaarplan: Er wordt gewerkt aan een nieuw jaarplan. Na de zomervakantie 
gaat het wijkoverleg daarmee aan de slag. Vanuit de evaluatie is de wens 
naar voren gekomen om een nieuw format te ontwerpen. Binnen het 
format kan op een concrete manier een wijkprogramma en 
omgevingsvisie worden uitgewerkt. Het format wordt opgesteld door een 
werkgroep waarbij ook twee voorzitters van de wijkoverleggen zijn 
aangesloten. 
 

3. Verkeer Laurens Torbijn en Albert Taco Molenaar sluiten aan om e.e.a. toe te 
lichten rond de Rijksstraatweg fase 3. Er wordt een presentatie gegeven 
over de asfaltering van de fietspaden en de aanpak van de 
oversteekbaarheid. Het betreft het gedeelte aan de overkant van de 
Waal en de gemeentegrens. De resultaten van de enquête (85 uitgezet, 
45 respondenten) , schouw en interviews worden toegelicht. 
 
Aanpak van de oversteekbaarheid (betreft 3 VOP’s zebrapaden, bij Ross 
Lovel (A), de kerk (B) en de Ds. Allendorpstraat (C)) wordt gezamenlijk 
met de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. 
Verschillende knelpunten zijn gesignaleerd bij de schouw: weinig 
voetgangers steken over, vooral fietsers, er zijn geen voetpaden naar de 
zebra toe/weinig opstelruimte, er is een lange oversteek zonder 
middeneiland, wachtende voetgangers zijn slecht zichtbaar, 
gemotoriseerd verkeer stopt niet etc. 
 
Conclusie: VOP is niet de meest verkeersveilige oplossing, vanwege het 
lage aantal overstekende voetgangers, de oversteeklengte, zichtbaarheid 
en uitvoering voldoet niet of minder aan de richtlijnen. 
 
Advies en ontwerpkeuzes: De eerste twee VOP’s (A en B) worden 
samengevoegd. Er is gekozen voor het plaatsen van een middeneiland ter 
hoogte van de bushaltes, daarnaast worden er trottoirs aangelegd om op 
te kunnen stellen. De oversteekplaats bij de Ds. Allendorpstraat blijft 
behouden. De politie is positief over dit advies. 
Er wordt opgemerkt dat met halteren op de rijbaan er geen mogelijkheid 
is om in te halen, dit kan de oversteekveiligheid verbeteren.  
Daarnaast wordt er opgemerkt dat er gehalteerd gaat worden na een 
bocht en geparkeerde auto’s, waardoor passagiers weinig zichtbaar zijn 
en de bus op het laatste moment moet remmen voor passagiers. 
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Opmerkingen vanuit het wijkoverleg: en reactie van verkeersdeskundigen 
- oversteeklengte, vanwege drukte van de weg, gekozen voor opknippen 
van de oversteeklengte. Daarom is ook gekozen voor verhoogd 
middeneiland. 
- zebra of oversteekplaats: oversteekplaats. Mogelijkheid om zebra te 
plaatsen onderzoeken, maar heeft niet de voorkeur van de adviseurs en 
de politie.  
- abri in binnenbocht komt zichtbaarheid niet ten goede: wordt 
meegenomen. 
- vanaf brugzijde rijlijnen niet ideaal voor vrachtwagens: minimale 
breedte is gehanteerd. Hoewel er maar weinig voetgangers oversteken, 
is het wel nodig dat er een veilige oversteek is. 
- verhoogd middeneiland?: hoogte onbekend. Mogelijk deels verlaagd 
zodat de bocht naar de Waalweg gemaakt kan worden. 
- 30 kilometerzone?: blijft 50km/h vanwege gebiedsontsluitingsweg. 
- trottoir Waalzijde is smal ingetekend: dit is even breed als het huidige 
trottoir. 
- trottoir op de Waalbrug mogelijk? Dan moet de Waalbrug verbreed 
worden of een voetgangersbrug naast gelegd worden. 
- verlichting boven de oversteekplaats: wens wordt vaker gehoord, maar 
het euvel in Rijsoord lijkt vooral te liggen aan de oversteeklengte en het 
niet stoppen van het verkeer. Op de huidige VOP’s (A en B) alleen 
verlichting aanleggen is geen goed idee, omdat het gevoel van 
onveiligheid dan blijft. Daarnaast: de Rijksstraatweg wordt nu aangepakt 
en het heeft de voorkeur om wijzigingen gelijktijdig aan te pakken, 
anders gebeurd het de komende 15 jaar niet.  
De lantaarnpalen blijven hetzelfde, de verlichting op de oversteekplaats 
is een aandachtspunt. 
- positief dat er een oversteekplaats is voor fietsers 
- bushalte is verplaatst naar vlakbij de kruising, waarom niet meer 
richting de kerk: Ter hoogte van de kerk is er onvoldoende ruimte voor 
een voetpad en een fietspad en een bushalte. Door het wijkoverleg 
wordt aangegeven dat de ruimte op de gesuggereerde plek voor de 
bushalte ook minimaal is.  
- onderzoeken wat het effect is van COVID-19 op de 
onderzoeksresultaten. 
- is er rekening gehouden met schoolgaande kinderen vanuit de te 
ontwikkelen Boomgaardwijkje? Er kan worden overgestoken ter hoogte 
van de gemeentegrens of bij de VOP bij de Ds. Allendorpstraat. 
Daarnaast komt er een extra voetpad vanaf het nieuwbouwwijkje, aan de 
Zuidkant van de Rijksstraatweg. 
- oversteek Achterambachtseweg: deze oversteek wordt niet aangepakt, 
dit is net voorbij de gemeentegrens en grond van Rijkswaterstaat. Dit 
punt is bekend. Verbetering op dit punt is inderdaad wenselijk. 
 
Proces:  
Opmerkingen van het wijkoverleg en opmerkingen die opgehaald worden 
bij de online omwonenden bijeenkomst (juni 2021) worden 
meegenomen. Eind juni/begin juli 2021 definitief plan. Uitvoering nog in 
2021 vanwege subsidie.  
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Overige verkeersvragen: 
- Kruising Rijksstraatweg/Voorweg is een rotonde gepland, daar is 

nog geen ontwerp van. Onbekend of dit een vrachtwagen- 
remmende rotonde is. Eerst komt er onderzoek naar 
sluipverkeer, rotonde moet wel bijdrage leveren aan 
vermindering sluipverkeer en veiligheid.  
Vanuit het wijkoverleg wordt opgemerkt dat één van de drie 
wegen een doodlopende weg is. Een rotonde hier heeft weinig 
functie. Bij een volgend wijkoverleg zal verkeersdeskundige hier 
op terugkomen. 

- Afsluiting Rijksstraatweg: wijkoverleg heeft een planning 
ontvangen. In de planning is vermeld hoe het OV geregeld wordt 
en dat de Waaldijk op sommige momenten als doorgaande weg 
gebruikt zal worden voor bestemmingsverkeer. De bus rijdt 
zoveel mogelijk over de Rijksstraatweg en anders om via 
Ridderkerk. De buurtbus blijft zoveel mogelijk rijden. Er wordt 
vanuit het wijkoverleg gewezen op het parkeerprobleem dat 
ontstaat, wanneer de Qbuzz over de Waaldijk gaat rijden. 
Actie: Verkeersdeskundige gaat omleidingsroute van het OV na 
(Qbuzz en buurtbus). 

- Er wordt opgemerkt dat er nog ontzettend veel vrachtverkeer 
over de Rijksstraatweg rijdt. De onduidelijke bebording speelt 
hier mogelijk een rol. 
Actie: Verkeersdeskundige gaat e.e.a. na. 

- Een groep bewoners van de Ds. Allendorpstraat heeft de 
buurtbuschauffeur geïntimideerd. Vanuit het wijkoverleg wordt 
hier verwondering over uitgesproken, er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt met de bewoners en er wordt niet hard gereden door 
de buurtbus. 

- Drempel tegenover de Fontein, deze gaf trillingsoverlast. Er is 
hierover gesproken met de wethouder. Drempel is neergelegd 
vanwege veiligheid en snelheidsvermindering. De effectiviteit 
wordt ter discussie gesteld. Voorstel van het wijkoverleg blijft om 
opnieuw naar te kijken i.v.m. overlast. Verkeersdeskundige geeft 
aan dat er een bestuurlijk standpunt is ingenomen. Wanneer er 
actie gevraagd wordt van de gemeente, dan moet dat duidelijker 
aangegeven worden. Daarnaast moet er duidelijk zijn dat er 
schade is en moet er goed geïnventariseerd worden wat de 
wensen zijn. 
 

4. Pauze Gezien de tijd, wordt de pauze overgeslagen. 

5. Verkeerswerkgroep Vanuit de gemeente is een werkgroep gestart m.b.t. Reijerwaard, hiervan 
heeft het wijkoverleg een verslag ontvangen. 
 
De Verkeerswerkgroep vanuit Rijsoord die met verkeersdeskundige naar 
de onderzoeken zou kijken, is nog niet gestart. Deze werkgroep zou 
gericht zijn op het verminderen van overlast (sluipverkeer, 
geluidsoverlast, trillingsoverlast, verkeersonveiligheid).  
Actie: Verzoek aan wijkregisseur om vergadering verkeerswerkgroep te 
organiseren. 
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Aan de werkgroep is advies gevraagd rond de aanleg van een 
fietstunneltje VerenAmbacht. Inmiddels is het plan van de baan. 
Aanwezige verkeersdeskundigen zijn onvoldoende hiervan op de hoogte. 
 

6. Actielijst  
 

Actielijst is bijgewerkt.  

8. Rondvraag - Wethouder Meij gaat 900 borden schrappen. Wordt het 
wijkoverleg daarbij betrokken? Er is een eerste ronde gemaakt, 
verkeersdeskundige zal dit delen met wijkoverleg. 
Actie: overzicht te schrappen borden delen met wijkoverleg. 

- Nieuwe oversteekplaats Geerlaan, na flitspaal is oversteekplaats 
voor fietsers. Dit is niet bebord. Verkeersdeskundige gaat na. Er 
wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is dat fietsers 
oversteken. Brommers moeten daar idealiter iets verderop in het 
verkeer voegen. 

- Parkeren langs de Waalweg ter hoogte van de molen geeft 
schade aan de berm. Verzoek bord verboden te parkeren daar 
plaatsen. Verkeersdeskundige geeft aan dat er een 
parkeerverbod komt langs de hele Waalweg. Er zijn een aantal 
parkeervakken.  
Actie: André zal Waterschap schetsen i.v.m. parkeerverbod 
Waalweg opvragen. 

- Serieus verzoek om de veiligheid van de voetgangers rond de 
Waalbrug nagaan. Er wordt aangestipt dat eerst de 
noodzakelijkheid moet worden aangetoond. 

- Er wordt opgemerkt dat er naast het kunstgrasveldje rommel is 
achtergebleven van de aanleg (trottoirbanden etc). Verzoek aan 
wijkregisseur om door te geven.  
Actie: rommel van aannemer bij kunstgrasveldje laten 
verwijderen. 

- Evaluatie Participatie opmerkingen doorgeven aan Petra en de 
voorzitter, zodat deze meegenomen kunnen worden in de 
bijeenkomst van 27 mei 2021. 

 

9. Afsluiting Rond 22.10 sluit de voorzitter de vergadering. 

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

 

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: ballenlijn ligt er 
nog. 



6 
 

20210517: ballenlijn is 
teruggeplaatst 
AFGEROND 

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 icm 
wegen, nog geen planning 
bekend. 

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 
verminderd. Wim de Ruijter 
houdt visueel in de gaten. 
AFGEROND 

20201123 2.2 Planning ontwikkelingen 
fietsstraat Pruimendijk. 

Wijkregisseur 20210201: tijdlijn 
beschikbaar? 
20210517: wijkregisseur gaat 
na 

20201123 6.1 Terugkoppeling presentatie 
Geerpolder 

Wijkoverleg 20210201: Meest recente 
presentatie meesturen met 
notulen. 
20210517: nog niet gedeeld, 
wie zou delen? 

20210201 2.1 Criminaliteitscijfers toevoegen 
aan notulen + terugkoppeling 
snelheidsovertredingen op de 
Waal 

Politie/wijkreg
isseur 

20210517: blijft open staan. 

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

Wijkoverleg 20210517: rapportages is 
gedeeld, blijft staan ivm 
samenkomen werkgroep 
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20210201 3.2 Eénrichtingsverkeer 
Mauritshoek? 

André 20210507: André heeft 
gesproken met verzoeker, 
e.e.a. is afgewogen en 
besloten dat eenrichting niet 
wenselijk is. 
AFGEROND. 

20210201 6.1 Wethouder Meij reageert op 
inspraak John de Jong 

wethouder/wi
jkoverleg 

20210507: gesprek heeft 
plaatsgevonden. Stukken van 
de Raad: geen budget voor 
ter beschikking gesteld. Voor 
mogelijke steiger eerst 
participatietraject. 
AFGEROND 

20210520 2.1 Petra informeert wijkoverleg 
over afhandeling punten n.a.v. 
overleg leefbaarheid Nieuw-
Reijerwaard. 
 

Petra  

20210520 2.2 Wijkregisseur gaat functie 
tijdelijke accommodatie 
halverwege Verbindingsweg na. 
 

wijkregisseur  

20210520 3.1 Verkeersdeskundige gaat 
omleidingsroute van het OV na 
(Qbuzz en buurtbus). 

Verkeersdesk
undige 

 

20210520. 3.2 Onduidelijkheid bebording 
RIjkssrtaatweg reden grote 
hoeveelheid vrachtverkeer? 
Verkeersdeskundige gaat na. 

Verkeersdesk
undige 

 

20210520 3.3 Wijkregisseur organiseert 
vergadering verkeerswerkgroep. 

Wijkregisseur  

20210520 8.1 Overzicht te schrappen borden 
delen met wijkoverleg. 

Verkeersdesk
undige 

 

20210520 8.2 Schetsen parkeren Waalweg 
opvragen bij Waterschap 

André  

20210520 8.3 Rommel van aannemer laten 
verwijderen bij kunstgrasveld 

Wijkregisseur Melding in het systeem 
gezet met terugkoppeling 
referentienummer aan 
Andre vd Meer 20/5/2021 

 


