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 Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 29 november 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. Alle gasten worden welkom 
geheten. 
 
Voorzitter stelt voor om als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, weer te 
gaan werken met een presentielijst, die wordt opgenomen in de notulen. 
Dit om meer helder te hebben wie er aanwezig was en iets heeft gezegd in 
de vergadering. Wil je het niet, dan kan je dit per e-mail aangeven bij de 
voorzitter. 
Actie 1.1: Bezwaar maken als je niet met naam in de presentielijst wil. 
 
Het voornemen wordt uitgesproken om een brief te schrijven aan het 
Waterschap, met het verzoek om weer iemand aan te wijzen als 
contactpersoon. Petra heeft navraag gedaan bij het Waterschap, degene die 
tot 1,5 jaar geleden contactpersoon was, is met pensioen gegaan. Deze taak 
is komen te vervallen. Maarten stelt, in overleg met Petra, een brief op. 
Actie 1.2: Petra en Maarten schrijven een brief aan het Waterschap over 
contactpersoon. 
 
Met bewoners van de Ds. Allendorpstraat is gesproken over het keren van de 
buurtbus. Vervolgens is in het gemeentehuis een overleg gehouden met een 
afvaardiging van 6 personen van voor- en tegenstanders . Bij het gesprek was 
ook de RET en de gemeente aanwezig. Van beide kanten zijn argumenten 
aangegeven. Het is een openbare weg, maar kinderen spelen op straat. 
Bewoners maken zich zorgen om de veiligheid van de kinderen. Er zijn echter 
ook bewoners afhankelijk van dit vervoer en willen de bus niet kwijt.  
In overleg met de bewoners en RET probeert de gemeente een oplossing te 
vinden zodat kinderen veilig kunnen spelen en bewoners die dit nodig 
hebben, goed gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 

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

a. Politie 
Patrick licht toe waarom het niet altijd lukt om aan te sluiten bij het 
wijkoverleg. 
 
Het wijkoverleg wordt bijgepraat over de cijfers in de wijk (autodiefstal, 
fietsendiefstal, auto-inbraken bij Hotel van der Valk, poging tot inbraak). Het 
aantal auto-inbraken bij Hotel van der Valk is niet hoog genoeg om te gaan 
posten en hoewel er scanners staan die kentekens scannen, 
loopt het speurwerk hier een dood spoor. 
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In de Vlasstraat wordt regelmatig vuurwerk afgestoken. Met de 
jongerenwerker Aaron wordt daarop ingezet. Vanuit het wijkoverleg wordt 
melding gedaan van vuurwerk bij de surfbocht. Wijkagent neemt het mee. 
 

In de zomer zijn een aantal keer plannen geweest voor 

handhavingsacties op de Waal, een aantal zijn hiervan qua weer in het 

water gevallen. Er is een keer of 8 gevaren. Het zijn veelal tieners die 

met Zodiac’s flink hard varen. Er wordt waar mogelijk gesproken met 

ouders en uitleg gegeven over effecten van het harde varen. Jongeren 

die al eerder gewaarschuwd zijn, worden beboet. 
 

b. Wooncompas 
Vanuit Wooncompas zijn er weinig bijzonderheden te melden.  

Het wijkoverleg wil graag weten welke plannen er voor woningbouw 

of renovatie in Rijsoord zijn. Deze zijn er niet voor Rijsoord. 

De Prefab-woningen in Slikkerveer zijn afgelopen week geplaatst. In 

maart 2022 worden de nutsvoorzieningen aangesloten, de huizen 

kunnen dan verhuurd worden. 
 
c. Facet 
Ridderkerk-breed is de Coalitie tegen Eenzaamheid gelanceerd, met 
verschillende partners. Via de website www.facetridderkerk.nl, kan je 
melding maken van eenzame bewoners in de wijk. 
 
d. Gemeente 

Rond de Neshoeve is wat onrust ontstaan bij omwonenden in verband 

met werkzaamheden die daar plaatsvonden. Die werkzaamheden 

vereisten geen vergunning. Bewoners hebben hierover een brief 

ontvangen. Petra vertelt dat zij een andere brief heeft ontvangen van 

bewoners.  

De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemer voor het realiseren 

van appartementen voor 60 plussers die verzorging nodig hebben. Er is 

afgelopen week een vergunningsaanvraag ingediend voor 18 

zorgwoningen en een bedrijfswoning. Wanneer er een principeverzoek 

is ingediend, wordt het wijkoverleg weer geïnformeerd. 

Actie 2.1: Petra stuurt (andere) bewonersbrief aan José. José voegt toe 

aan de notulen. 
 

Recreatiesteiger: de steiger stond volgens Petra in december 2021 op 

de Raadsagenda, maar is er vanaf gehaald. 

Actie 2.2: José gaat behandeling in de Raad na. 
 
Bushalte Rijksstraatweg: bushalte bij het Melkhuisje is weg, deze is 
verplaatst naar de Laurierweg. Dit is in het vorige overleg besproken.  
Henk Warbout spreekt met het wijkoverleg over het plaatsen van twee abri’s 
bij van Gelder en bij de Bieslookweg. Er is een verzoek toegestuurd aan de 
gemeente, José gaat na. 
Actie 2.3: Verzoek plaatsen abri’s Nieuw-Reijerwaard nagaan. 
 

http://www.facetridderkerk.nl/
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Wijkdashboard: in 2020 is een motie aangenomen, de Raad heeft gevraagd 
om een digitaal platform te vormen, waar jaarplan, grote projecten van de 
wijk etc. zijn te volgen. Dit doet de gemeente en partners samen met 
mijnbuurtje.nl. Aan het wijkoverleg wordt gevraagd welke informatie 
relevant wordt op terug te vinden op het platform: 

- Werkzaamheden: planning van alle werkzaamheden in de openbare 
ruimte: wegwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden, 
rioolwerkzaamheden. Bewonersbrieven delen. 

- Nieuwbouwplannen, visies 
- Bloembakken 
- IJsbaan 
- Voetbalwedstrijden  
- Activiteiten wijkideeteam 
- Informatie vanuit Facet 

 

3. Nieuw 
Reijerwaard 

Ester Nouws werkt morgen voor het laatst voor Dutch Freshport, tot treurnis 
van het wijkoverleg. Ze streefde naar een volwaardige gesprekspositie voor 
de bewoners in de gesprekken. De samenwerking met Ester is als prettig 
ervaren, ze had oog voor details.  
 
Qua ontsluiting: er liggen verschillende opties, waarvan er twee worden 
onderzocht (kruispunt Handelsweg verbeteren en sluitverkeer verminderen 
en tweede optie is oprit aan één kant van de A15). Bij het laatste overleg van 
de werkgroep is vanuit de wijk aangegeven dat ontsluiting door de 
boomgaard geen optie is. Als het gebied het verkeer niet aankan, moet er 
gestopt worden met bouwen op Nieuw-Reijerwaard, dit is een geluid wat 
breed wordt gedragen.  
Het zou onjuist zijn als er verkeer van Nieuw-Reijerwaard door de wijken 
heen gaat, verkeer mag niet worden afgewikkeld via Ridderkerk of 
Barendrecht. Ondernemers zitten in de stuurgroep, maar omwonenden niet. 
Dit wordt als ongelijkheid ervaren. 
 
IJsselmondse knoop: aparte projectgroep binnen de organisatie. Quin 
Mooijman is hiervoor de aanspreekpersoon. De werkzaamheden lopen 
volgens planning. Bij een volgend overleg zal Henk Warbout het wijkoverleg 
uitgebreider informeren. 
Actie 3.1: Henk Warbout vraagt bij de collega’s na over de planning qua 
werkzaamheden en afsluitingen gedeeld kan worden met het wijkoverleg. 
 
De tijdelijke truckparking is gereed. De parking is gerealiseerd op het oude 
perceel van Sneijder. Daar is wat asfalt aangebracht, de gemeente gaat dit 
faciliteren met sanitaire voorzieningen. In het weekend wordt gecontroleerd 
op geparkeerde vrachtwagens, die mogen daar in het weekend niet staan. 
Rond de parking komt een hekwerk en een slagboom. Onbekend hoe de 
gemeente dat gaat vormgeven (toegankelijk voor iedereen, 
stroomaansluiting voor koelwagens?). 
Actie 3.2: José gaat plannen/planning truckparking na. 
 
Over de niet-functionerende straatverlichting wordt door Henk Warbout 
gedeeld dat het een bekend probleem is. Er zijn/waren problemen met de 
software.  
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Grondwal Noord achter de Rijksstraatweg wordt op het moment aangeplant. 
 
Fietspad vanaf Rijksstraatweg, bij de Voorweg: streven om dat voor de Kerst 
klaar te hebben, incl. straatverlichting. 

4. Pauze  

5. Werkgroep 
Verkeer 

Er wordt gesproken over onderzoeken die gedaan zijn naar het verkeer. De 
meeste cijfers zijn ouder, meer recente cijfers worden mogelijk beïnvloed 
door corona. De meest recente cijfers, van het onderzoek naar sluipverkeer, 
zijn nog niet bekend. Er is wat onduidelijkheid over de verdeling tussen de 
Werkgroep Verkeer en werkgroep Dutch Freshport. De cijfers zijn niet alleen 
relevant voor werkgroep Dutch Freshport, maar de verkeerscijfers van heel 
Rijsoord zijn relevant voor het wijkoverleg. 
Actie 5.1: Cijfers sluipverkeersonderzoek delen wanneer beschikbaar. 
 
Er wordt geïnventariseerd welke werkgroepen en zijn.  
Werkgroep Dutch Freshport, Petra, Maarten 
Werkgroep Verkeer: Christa, Ruud, Leo 
 
Er zijn links tussen deelnemers van de werkgroepen en het wijkideeteam, 
het Waterschap en gemeenteraad (Petra) en bewonersgroep en stichting 
Oudekern (Leo).  
 

6. Jaarplan Het laatste jaarplan is van 2019. We gaan met een nieuw format werken aan 
een nieuw jaarplan. Het format is meegestuurd met de vergaderstukken.  
Om het jaarplan levend te houden, komt het jaarplan elke vergadering op de 
agenda. Naast een vooruitblik, wordt ook teruggeblikt op het 
wijkprogramma van het jaar ervoor. Vanuit de terugblik en de behoefte van 
de wijk, wordt een planning gemaakt met acties. 
De thema’s zoals opgenoemd, komen terug in het wijkprogramma en 
wijkplan. Door uniform te gaan werken, kunnen wijkplannen onderling 
vergeleken worden.  
Actie 6.1: Wijkplan agenderen. Leden van het wijkoverleg denken na welke 
punten, in overleg met de partners, voor het komende jaar prioriteit hebben. 
  

7. Actielijst Actielijst is bijgewerkt. 
 

8. Rondvraag Zebra Hervormde kerk: door wijkoverleg en omwonenden is input gegeven 
op de tekeningen.  
Rotonde Verlengde Rijksstraatweg, boerderij Kleinjan: uitvoeringsagenda is 
goedgekeurd door de Raad, er is nog geen budget voor vastgesteld. 
Inrichten schoolzones rond Pyramide en Klimop, waar maximaal 15 
kilometer gereden kan worden, daar is veel geld voor gereserveerd. 
Fietspad bij Lagendijk/Rijksstraatweg maakt nu een gevaarlijke bocht, dit is 
doorgegeven aan de aannemer. Suggestie wordt gedaan om het fietspad 
langs de andere kant van de glasbak aan te leggen. Hier is nog geen reactie 
op gekomen. Qua veiligheid moet dit veranderen. Dit is ten tijde van de 
aanvoer van materialen en dergelijke voor de nieuwbouw van “Rijks”. 
 
Volgende vergadering: 
- Projectleider Geerpolder uitnodigen 
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9. Afsluiting Rond 21.40 sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

 

Actielijst 29 november 2021 

(geel gearceerde is laatste toevoeging, zie ook datering) 

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 icm 
wegen, nog geen planning 
bekend. 
20210913: afdeling is er mee 
bezig, nog geen duidelijkheid 
over. 
20211129: zit nog niet in de 
planning. 

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. 
20211129: aanleg fietsstraat 
vindt momenteel plaats. 
Week 50 zal de finale 
asfaltlaag aangebracht 
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worden. Petra neemt over 
de gasbetontegels, met 
sleuven in lengterichting, 
contact op met de 
uitvoerder. De uitvoering 
gaat heel netjes. 
Complimenten naar de 
aannemer. 

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: project 
geerpolder, ruimte voor 
ruimte. Waarschijnlijk 
aanpassing plan i.v.m. 
geluid. 
Wim de Ruitert vraagt 
verslag van der Valk op of 
nieuwe presentatie in 
wijkoverleg. 
20211129: Wim heeft 
contact gehad met 
projectmanager van de 
Geerpolder, hij is 
uitgenodigd voor de 
volgende vergadering.  
Er wordt gesproken over de 
geplande kruising als uitrit 
van de Geerpolder. Voorstel 
is om kruispunt 50 meter te 
verplaatsen richting 
Ridderkerk. Afwachten wat 
de plannen zijn, er is nog 
geen aanvraag gedaan om 
het bestemmingsplan aan te 
passen. 
José gaat na bij Mattijn. 

https://landerij-van-rijsoord.nl/
https://landerij-van-rijsoord.nl/
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20210520 8.1 Overzicht te schrappen borden 
delen met wijkoverleg. 

Verkeersdesk
undige 

20210913: niet inhoudelijk 
besproken. Overzicht nog 
delen. 
20211129: er zijn al borden 
weggehaald, e.e.a. is 
gebonden aan regels. 
Verkeerskundige toetsen aan 
wettelijke regels etc. 
AFGEHANDELD. 

20210520 8.2 Parkeren Waalweg, tekeningen 
nagaan. 

Petra 20211129: nagaan via 
contactpersoon Waterschap 

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. 

Esther 
Nouws/wijkre
gisseur 

20210913: Betreft Interne 
bereikbaarheid. 
20211129: nog geen 
antwoord. Het wordt 
opnieuw gevraagd in de 
werkgroep Dutch Freshport. 

20210705 3.3 Meetbare leefbaarheidsnorm 
vaststellen. 

Wijkoverleg 20210913: wordt besproken 
bij vervolgoverleg 23 
september, zie notulen. 
20211129: komt ter sprake 
in de werkgroep Dutch 
Freshport 

20210913 2.1 Incidentenverslag en update 
snelheid de Waal toevoegen aan 
notulen 

Wijkregisseur/
wijkagent 

20211129: zie notulen 
AFGEHANDELD 

20210913 4.1 Haaientanden ds Allendorpweg 
onzichtbaar, communiceren 
team Buitenruimte. 

Wijkregisseur 20211129: wijkregisseur 
heeft de melding uitgezet, 
dit wordt verzameld en dan 
uitgevoerd. 

20211129 1.1 Bezwaar maken als je niet met 
naam in de presentielijst wil. 

Wijkoverleg  

20211129 1.2 Petra en Maarten schrijven een 
brief aan het Waterschap over 
contactpersoon. 

Maarten en 
Petra 

 

20211129 2.1 Petra stuurt bewonersbrief aan 
José. José voegt toe aan de 
notulen. 

Petra/José  

20211129 2.2 José gaat behandeling 
recreatiesteiger de Waal in de 
Raad na. 

Wijkregisseur  
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20211129 2.3 Verzoek plaatsen abri’s Nieuw-
Reijerwaard nagaan. 

Wijkregisseur  

20211129 3.1  Henk Warbout vraagt bij de 
collega’s de planning qua 
werkzaamheden en afsluitingen 
na. Delen met wijkoverleg. 

Henk 
Warbout 

 

20211129 3.2 José gaat plannen/planning 
truckparking na. 

Wijkregisseur  

20211129 5.1 Cijfers sluipverkeersonderzoek 
delen wanneer beschikbaar. 

Wijkregisseur  

20211129 6.1 Wijkplan agenderen. Leden van 
het wijkoverleg denken na welke 
punten, in overleg met de 
partners, voor het komende jaar 
prioriteit hebben. 

Voorzitter/ 
wijkoverleg 

 

 


