
1 
 

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 5 juli 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 

Agendapu
nt 

Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening De voorzitter opent de digitale vergadering. Welkom aan Esther Nouws en Henk 
Warbout, de gasten van vanavond. 

2. 
Leefbaarhe
idsteam  
a. Politie 
b. 
Wooncom
pas 
c. Facet 
d. 
Gemeente 

a. Politie 
Wijkagent was niet aanwezig bij het wijkoverleg. Er zijn geen mededelingen 
ontvangen van de politie voor het wijkoverleg. 
Graag terugkoppeling van overtredingen hardvaren, inbraken en vandalisme in 
Rijsoord. 
 
b. Wooncompas 
Stefan Wiljouw wordt de nieuwe wijkconsulent voor Rijsoord. 
 
c. Facet 
Geen mededelingen. 
 
d. Gemeente 
Er wordt gesproken over het distributiecentrum van Picnic. Vanuit Nieuw 
Reijerwaard, geeft dat extra verkeer. Er worden opmerkingen gemaakt over het 
aantal mensen dat daar komt werken en hoe de logistiek van de werknemers eruit 
gaat zien.  
Aanvulling Henk Warbout: 800 medewerkers, het is een landelijk-distributiecentrum 
op Nieuw Reijerwaard maar er is ook een regio-distributiecentrum op Slikkerveer, 
welke bevoorraad wordt vanuit Nieuw Reijerwaard. 
 
Verwijderen fietspaaltjes: Grootste bezwaar tegen het weghalen van paaltjes is het 
mogelijk maken van sluipverkeer. Hiervoor wordt toezicht van BOA’s gevraagd.  
 
Betonnen blokken bij rotonde: Er wordt teruggeblikt naar de reden van de aanleg 
van de blokken. Er is een verzoek neergelegd voor het verwijderen van de blokken, 
omdat het veel schade oplevert aan velgen. Albert Taco heeft hierop al gereageerd 
dat het zal worden besproken.  
Er zijn verschillende geluiden vanuit het wijkoverleg, hoewel het schade geeft, heeft 
het mogelijk ook een snelheid reducerende maatregel.  
Een fysieke rijbaanscheiding moet aangegeven worden bijvoorbeeld door een zuil 
met bord. Dat past hier niet. Aan bewoners is toegezegd, al in juni dit jaar, dat de 
blokken zouden verdwijnen.   
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Zwembad Mauritshoek: Binnen het wijkoverleg wordt gesproken over het verzoek 
om een zwembad te plaatsen aan de Mauritshoek. Met in achtneming van de eerder 
gehanteerde voorwaarden zijn er geen redenen om het verzoek te weigeren. 
 

3. Nieuwe 
Reijer-
waard 

Esther Nouws stelt zich voor. Esther is sinds mei 2021 aan de slag voor Dutch Fresh 
Port (DFP) als manager Leefbaarheid om de relatie met omwonenden te verbeteren 
en versterken. DFP omvat het gebied Nieuw Reijerwaard, Veren Ambacht, BT-
Oost/Stationstuinen (Barendrecht).  
 
In deze rol houdt Esther partijen en bewoners op de hoogte wat speelt, levert waar 
nodig input op ontwikkelingen, deelt zorgen etc. Daarnaast zal Esther specifiek de 
bewonersparticipatie organiseren rond twee onderzoeken (interne bereikbaarheid 
en sluipverkeer). De twee onderzoeken worden toegelicht, waarbij uitgebreid stil 
wordt gestaan bij het participatietraject incl. planning. 
Eén dag per week is Esther aanwezig in het gebied voor vragen, afspraken, o.i.d.  
Actie 3.1: Presentatie Esther toevoegen aan de notulen. 
 
Er wordt gevraagd naar de verkeersprognoses van Nieuw Reijerwaard, de 
IJsselmondse knoop en sluipverkeer door Rijsoord, deze zijn gedateerd en veel te 
laag. Het wijkoverleg voorziet een groot probleem. Worden deze prognoses 
opnieuw gemaakt? Het sluipverkeer zal na de zomer feitelijk inzichtelijk worden 
gemaakt. 
Actie 3.2: Vraag zal worden voorgelegd aan Royal HashKoning DHV. 
 
Er wordt gevraagd naar de definitie van Leefbaarheid. Leefbaarheid is niet meetbaar 
gesteld. Als Manager Leefbaarheid is Esther voor alle vragen rond leefbaarheid 
m.b.t. Dutch Fresh Port het eerste aanspreekpunt. Er is geen meetbare norm  voor 
leefbaarheid geformuleerd. Leefbaarheid bestaat uit verschillende componenten. 
Voor het wijkoverleg is het een aandachtspunt, om een norm te formuleren die de 
komende jaren kan worden gebruikt als ijkpunt/toetsingskader. Er wordt gesproken 
over wat er gebruikt moet worden als nulpunt, ook omdat elke reconstructie telkens 
2 dB meer geluid mag geven. Wanneer er een ketting van reconstructies is, dan blijft 
het geluidsoverlast stijgen.  
Actie 3.3: Wijkoverleg stelt meetbare leefbaarheidsnorm vast. 
 
Bewonersgroepen: initiatiefgroep geluidsoverlast Kilweg (uit Barendrecht), stichting 
Oude Kern Rijsoord, bewoners Rijksstraatweg, werkgroep Lucht en geluid van 
Ridderkerk West, wijkoverleg Rijsoord. Diezelfde groep mensen is ook weer 
uitgenodigd voor a.s. donderdag voor het verkennende gesprek. 
 
Participatie kent gradaties: informeren en adviseren. Hoe zwaar weegt een 
bewonersadvies? De gemeenteraad neemt besluiten, een advies weegt zwaar. Er 
wordt grote waarde gehecht aan leefbaarheid in het gebied. 
 
Er wordt geïnformeerd naar de windmolens die aan de Verbindingsweg geplaatst 
zullen worden. Dit met oog op de normen die recent naar voren zijn gekomen bij 
een rechtszaak. Wordt vervolgd. 
 
Aan het wijkoverleg wordt gevraagd hoe er wordt ingeschat wat de behoefte vanuit 
de wijk is om in gesprek te gaan met de Manager Leefbaarheid. Naast de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een fysiek spreekuur, bijvoorbeeld in de 
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‘keet’ aan de Verbindingsweg, wordt geopperd om dit ook mogelijk te maken via 
Teams. E.e.a. zou via flyeren onder de aandacht gebracht kunnen worden.  
In het bestand 
https://app.mural.co/t/kickstad7423/m/kickstad7423/1623065191792/76b942bf7e
5583d830e245e4274ae760c064e311?sender=bc17ebde-5faa-4a82-902b-
14aadab51255 worden alle aandachtspunten verzameld. Het doel is om een zo 
compleet mogelijk beeld te vormen. 
 

4. Pauze  

5. Actielijst Er zijn verschillende groepen bezig met verkeer in Rijsoord/Nieuw Reijerwaard. 
 

- Vanuit 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). Staat al op de actielijst. 

- 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. 

 
Rioleringwerkzaamheden rond Vlasstraat. Hier is materiaal voor geleverd, maar niets 
over gecommuniceerd. Zie ook opmerkingen actielijst over rommel bij het 
kunstgrasveldje. 
 

8. 
Rondvraag 

Complimenten over de Rijksstraatweg: goede informatievoorziening en keurig 
resultaat. Pruimendijk afsluiting verloopt ook netjes.  
 

9. 
Afsluiting 

Rond 21.10 sluit de voorzitter de vergadering. 

 Volgende vergaderingen: 13 september 2021 en 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 

https://app.mural.co/t/kickstad7423/m/kickstad7423/1623065191792/76b942bf7e5583d830e245e4274ae760c064e311?sender=bc17ebde-5faa-4a82-902b-14aadab51255
https://app.mural.co/t/kickstad7423/m/kickstad7423/1623065191792/76b942bf7e5583d830e245e4274ae760c064e311?sender=bc17ebde-5faa-4a82-902b-14aadab51255
https://app.mural.co/t/kickstad7423/m/kickstad7423/1623065191792/76b942bf7e5583d830e245e4274ae760c064e311?sender=bc17ebde-5faa-4a82-902b-14aadab51255
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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.  
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 

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. 

20201123 6.1 Terugkoppeling presentatie 
Geerpolder 

Wijkoverleg 20210201: Meest recente 
presentatie meesturen met 
notulen. 
20210517: nog niet gedeeld, 
wie zou delen? 
20210705: Voorzitter was 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/ 
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20210201 3.1  Werkgroep Verkeer geeft 
terugkoppeling over rapportages 
kruispunt Nieuw Reijerwaard in 
wijkoverleg  

Wijkoverleg 20210517: rapportages is 
gedeeld, blijft staan ivm 
samenkomen werkgroep. 
20210705: volgt. 

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

Petra 20210705: terugkoppeling 
via Esther Nouw, zie notulen 
en presentatie.  
Uitdrukkelijk neergelegd dat 
het onwenselijk is dat er een 
derde ontsluiting komt via 
de boomgaard. AFGEROND. 

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. 

20210520 3.3 Wijkregisseur organiseert 
vergadering verkeerswerkgroep. 

Wijkregisseur 20210705: 8 juli 2021 is 
vergadering.  

20210520 8.1 Overzicht te schrappen borden 
delen met wijkoverleg. 

Verkeersdesk
undige 

 

20210520 8.2 Schetsen parkeren Waalweg 
opvragen bij Waterschap 

André 20210705: komt voort uit 
Waalvisie. Carola heeft 
gemaild. AFGEHANDELD. 
 

20210520 8.3 Rommel van aannemer laten 
verwijderen bij kunstgrasveld 

Wijkregisseur Melding in het systeem 
gezet met terugkoppeling 
referenatienummer aan 
André vd Meer 20/5/2021 
20210705 Niet alles is 
verwijderd, materialen voor 
riool zijn toegevoegd. 

20210705 3.1 Presentatie Esther Nouws 
toevoegen aan de notulen. 

Wijkregisseur  

20210705 3.2  
 

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

Esther 
Nouws/wijkre
gisseur 

 

20210705 3.3 Meetbare leefbaarheidsnorm 
vaststellen.  

Wijkoverleg  

 


