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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 7 februari 2022 
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. De naam van vraagsteller zal worden opgenomen in de notulen. 
Het wijkoverleg heeft de gelegenheid gekregen hier bezwaar tegen te hebben, voorzitter heeft 
hiervan geen berichten gekregen. 

 

Actie- en advieslijst 

Agendapunt Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening De voorzitter opent de digitale vergadering. Alle gasten worden welkom 
geheten. 
 
Opnieuw wordt genoemd dat zonder bezwaar de naam van een vraagsteller 
wordt opgenomen in de notulen. 
 

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

a. Politie 
Het wijkoverleg wordt bijgepraat over de meldingen in de wijk vanaf 1 
december 2021. Er is een inbraak gemeld aan de Rijksstraatweg, een poging 
tot inbraak aan de Waaldijk, een diefstal uit een garagebox, diefstal uit een 
auto en een geval van ‘horizontale fraude’ (bijv. babbeltruc of oplichting via 
WhatsApp). De politie doet zoveel mogelijk aan voorlichting, ook op televisie 
wordt er veel aandacht aan besteed, maar het blijkt een lastig fenomeen.  
In de buurt van Van der Valk is er (over)last geweest van krakers, dit heeft 
veel inzet gekost van de politie. Nieuw-Reijerwaard heeft vanaf het begin 
anti-kraakbewoning ingezet, echter door onvoorziene omstandigheden 
heeft eea kunnen gebeuren.  
 
b. Wooncompas 
Vanuit Wooncompas is weinig te melden, vooral in andere wijken is het druk 
met (bouw)ontwikkelingen. 
 
c. Facet 
Vanuit Facet zijn er individuele gevallen die de aandacht vragen, maar geen 
opvallende bijzonderheden te melden. 
 
d. Gemeente 
Er is een brief bezorgd aan de omwonenden van de Neshoeve. De brief zal 
deze week gedeeld worden met het wijkoverleg (RvdW 21-2-2021: deze 
brief was  verstuurd aan het wijkoverleg). In de brief worden de plannen 
toegelicht, de initiatiefnemers (twee Ridderkerkse echtparen) wonen er 
inmiddels en men is gestart met verbouwen in het pand.  
 
Het bestemmingsplan Pruimendijk 19-21 (oude Nissan-garage) gaat naar de 
gemeenteraad ter vaststelling (23 februari 2022).  
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Nieuwbouw bij De Oude Boomgaard vordert.  
 
Fietsstraat Pruimendijk: bewoners ontvangen nog een brief, hopelijk is alles 
eind februari afgerond. Er zal worden geasfalteerd, dit is afhankelijk van het 
weer. De laatste markering die noodzakelijk is voor de inrichting van de 
fietsstraat moet nog worden aangebracht. 
 
Overige: Verkeersvragen liggen nog bij Albert Taco. 
 
Er wordt opnieuw opgemerkt dat aan de Linnenstraat (naast de 
parkeerplaats VV Rijsoord) nog materialen liggen van de 
rioleringswerkzaamheden. José gaat na.  
280322: werkzaamheden zijn in april afgerond, dan wordt het terrein 
opgeruimd. 
 

3. Nieuw 
Reijerwaard 

Er wordt geïnformeerd naar de planning van de werkzaamheden aan de 
IJsselmondse knoop. Daarnaast wil het wijkoverleg weten hoe het overleg 
met bewoners wordt voortgezet, nu Ester Nouws niet meer werkzaam is 
voor Dutch Freshport. Petra stuurt namens het wijkoverleg een aantal 
vragen naar Henk Warbout.  

4. Pauze  

5. AKM Project 
Geerpolder 

Patrick van Kruining sluit aan bij het wijkoverleg om e.e.a. te delen over het 
project Geerpolder. Aan de hand van een presentatie wordt het wijkoverleg 
meegenomen in de plannen. 
 
Er wordt teruggekeken naar de planvorming tot heden. Het eerste plan 
bestond uit 3 delen, met een aantal aardewoningen en een aantal 
hofwoningen. Dit betrof 50 woningen. In verband met geluidsnormen en het 
toevoegen van betaalbare woningen zijn nu 76 woningen in het plan 
opgenomen. Door het bebouwde oppervlak te verkleinen, kon er binnen die 
geluidsnormen gebleven worden.  
Er zijn twee appartementenblokken geïntroduceerd en twee blokjes met 
woningen die onder de NHG (nationale hypotheek garantie)  grens vallen. 
Daarnaast zijn er 38 ‘ruimte voor ruimte’ woningen (vrij kavels en 2 kappers 
en een rijtje van 3). Het plan omvat 50% betaalbare woningen en 50% 
duurdere woningen. Alle 76 woningen zijn gasvrij. De appartementen zijn 2 
laags: het worden geen hoogbouwappartementen. Het krijgt een schuur-
uitstraling.  
Op dit moment loopt er een ontheffingsprocedure bij de provincie. Verdere 
planning is nog niet bekend, eind 2022/begin 2023 bouwrijp maken. 
Oplevering: 2025.  
 
Over de inrit van de wijk: de huidige ingetekende plek (Geerlaan) is voor 
afdeling Verkeer en de projectontwikkelaar de gewenste plek. AKM heeft 
een afspraak met de verkeersdeskundige en Wim de Ruiter om te spreken 
over een alternatief. Wim geeft aan dat het vanuit de Mauritshoek wenselijk 
is om de kruising te verplaatsen in verband met de te verwachte 
verkeersdrukte.   
Daarnaast wordt de toename van woningen aangekaart, dit geeft flinke 
toename van verkeer op de Rijksstraatweg, waar het op dit moment al 
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ontzettend druk is. Actie 5.1 Monitoren verkeerstoename en ontwikkelingen 
bouwplannen. 
 
NB: presentatie wordt door AKM opgestuurd na presentatie aan 
belangstellenden in de wijk.  
 

6. Verkeer: verslag 
Verkeerswerkgroep 

Leo geeft een presentatie aan het wijkoverleg over de ontwikkelingen van 
het verkeer op de Rijksstraatweg doorheen de jaren. Op verschillende 
plekken zijn tellingen gedaan, in allerlei archieven heeft Leo de aantallen 
opgezocht vanaf 1990. Verschillende gebeurtenissen die van invloed zijn op 
de aantallen worden benoemd. De genomen maatregelen hebben 
nauwelijks invloed op het aantal vrachtwagens. Tellingen sluipverkeer 
opvragen bij Albert Taco (RvdW: staat al op de actielijst). 
 
Onduidelijkheden bij de cijfers: in de jaren ’90: daar lijkt het gemiddelde 
alleen van werkdagen, terwijl in latere jaren een weekgemiddelde is 
gehanteerd? Leo gaat verder na.  
 
Dankzij de aanleg van de Ridderster, de afsluiting van de Noldijk en 
Rijksstraatweg is het verkeer afgenomen. Een verdere afname zou wenselijk 
zijn, extra verkeer toevoegen is absoluut onwenselijk.  
 
Presentatie wordt meegestuurd met de notulen. 
 
Twee punten rond fietspaden worden aangekaart, waarbij het zicht voor de 
fietsers niet goed is. O.a. Geerlaan richting viaduct, verkeer uit de 
Mauritsstraat is slecht zichtbaar door de haag. Wanneer de verkeerssituatie 
onveiligheid oplevert, dan kan de gemeente besluiten om een eigenaar aan 
te spreken op de haag. In het verleden is dat ook wel gebeurd. 
Er wordt gesproken over de Speed Pedelecs, die met zeer hoge snelheid 
over de Rijksstraatweg rijden, en zonder vertragen over een kruising rijden. 
De wijkagent licht e.e.a. toe, op de rijbaan mogen zij 45km/h rijden.  

7. Jaarplan Het Jaarplan wordt doorgenomen. De acties uit het verleden worden 
besproken met de leden van het overleg, waar nodig wordt het 
aangescherpt. 
 
Over de steigers in de Waal: er is een voorstel voor twee kleine steigers ter 
hoogte van het bezoekerscentrum en één drijvende steiger (roeivereniging) 
bij de rietkraag tegenover Ross Lovell. Aan Rijksstraatwegzijde is dat 
tegenover woningen, vandaar uit is bezwaar tegen deze locatie.   
 
Er wordt gesproken over het handhaven van snelheid op de Waal. 
Verschillende mogelijkheden passeren de revue. Mogelijkheid is 
vergunningsplicht/registratie. Het is echter de vraag of dit het probleem 
oplost; de meeste overlast qua snelheid wordt veroorzaakt door kleine 
Zodiacs.  
 
Mijnbuurtje.nl: om de informatie vanuit Rijsoord centraal te presenteren 
wordt gezocht naar een buurtverbinder die deze informatie wilt bundelen. 
Facet gaat er mee aan de slag. 
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Er wordt opgemerkt dat er een 5-tal windmolens geplaatst zijn aan de 
andere kant van de Maas. Deze windmolens zijn goed zichtbaar vanuit 
Rijsoord. De ontwikkelingen rond de geplande windmolens bij Dutch 
Freshport worden opgenomen in het jaarplan. 
 
Er wordt gesproken over uitbreiding van het hondenasiel, langs de 
Rijksstraatweg op grond van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.  Er is nu al 
overlast van de blaffende honden. Omdat dit net buiten de gemeentegrens 
valt, wordt afgesproken dat het lokale nieuws van Ambacht (de Brug) in de 
gaten wordt gehouden met betrekking tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.  

8. Actielijst Actielijst is bijgewerkt. 
 

9. Rondvraag Toevoeging RvdW 21/2/2022: op verzoek voeg ik de volgende informatie 
toe:  
Aardgasvrij wonen Hoe gaat de overstap naar aardgasvrij? | Gemeente 
Ridderkerk 
Klimaatvisie (algemeen), zie downloadlink. 
 

10. Afsluiting Rond 22.00u sluit de voorzitter de vergadering.  
 
 

 

Actielijst 7 februari 2022 

(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. 

https://www.ridderkerk.nl/hoe-gaat-de-overstap-naar-aardgasvrij
https://www.ridderkerk.nl/hoe-gaat-de-overstap-naar-aardgasvrij
https://we.tl/t-LSgeuP2J5Y
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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 
worden. De uitvoering gaat 
heel netjes. Complimenten 
naar de aannemer. 
20220207: oplevering 
verwachting eind februari, 
afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

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 Ruiter vraagt verslag 
van der Valk op of nieuwe 
presentatie in wijkoverleg. 

https://landerij-van-rijsoord.nl/
https://landerij-van-rijsoord.nl/
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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. 
AFGEHANDELD 

20210520 8.2 Parkeren Waalweg, tekeningen 
nagaan. 

Petra 20211129: nagaan via 
contactpersoon Waterschap 

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 bij DFP  in 
de werkgroep Dutch 
Freshport. 
20220207: loopt 

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 
20220207: loopt 

20210913 4.1 Haaientanden ds Allendorpweg 
onzichtbaar, communiceren 
team Buitenruimte. 

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

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

Wijkoverleg AFGEHANDELD 

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

Maarten en 
Petra 

 

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

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

Wijkregisseur 20220207: Loopt nog. José 
gaat na bij de opvolger van 
Rob Wooning. 

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

Wijkregisseur 20220207: Vraag aan Albert 
Taco en Henk Warbout, 
loopt. 

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

Henk 
Warbout 

20220207: loopt 

20211129 3.2 José gaat plannen/planning 
truckparking na. 

Wijkregisseur 20220207: loopt 

20211129 5.1 Cijfers sluipverkeersonderzoek 
delen wanneer beschikbaar. 

Wijkregisseur 20220207: loopt 

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

Voorzitter/ 
wijkoverleg 

AFGEHANDELD 

20220207  Ontwikkelingen rond Geerpolder 
volgen. Ook gevolgen 
verkeerstoename. 

Wijkoverleg  

 


