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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 13 juni 2022 
Tijdstip: 19.30 uur – 21.00 uur 
Locatie: VV Rijsoord 
 
Aanwezig: 
Petra van Nes 
José Gerritse 
Wim van Wingerden 
Wim Belder 
Patrick Bierhuis 
Rianne van der Welle (notulist) 
Leo Gielbert 
Wim de Ruijter 
Christa Groshart 
André van der Meer  
Ronald LaPaer (Raadslid)  ronald.lapaer@zohomail.eu) 
 
Afwezig: 
Maarten van der Staaij 
René Belder 
Rob Heykoop 
 

 

Actie- en advieslijst 

Agendapunt Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening In verband met de afwezigheid van Maarten opent Petra als plv voorzitter de 
vergadering.  
 
Aan de agenda wordt toegevoegd: 
-Ferry (onbemand fiets/voetgangerspontje)tussen de Wevershoek  en het 
Waalbos.  
-het zware verkeer van tractoren met grondverzet t.b.v. de nieuwbouw hoek 
Rijksstraatweg-Lagendijk. 
 

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

a. Politie 
De snelheid van de tractoren is een aandachtspunt, zij rijden flink harder dan 
de maximum snelheid van 30km/h. (Zie ook verderop in notulen bij punt 4.) 
 
b. Wooncompas 
Vanuit Wooncompas zijn weinig bijzonderheden te melden. De 
bewonerscommissies zijn weer actief, er zijn in een aantal straten 
activiteiten geweest. 
 
c. Facet 
Met het mooie weer wordt door jongerenwerk meer inzet gedaan rond de 
Surfbocht.  
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Vanuit de Brede School wordt gekeken naar wat de behoefte is aan 
activiteiten. 
In de IJsvogel starten activiteiten voor ouderen. Vanuit het wijkoverleg wordt 
gevraagd of deze activiteit is afgestemd met de activiteit die in de 
gereformeerde kerk is. Daarnaast vraagt het wijkoverleg hoe deze nieuwe 
activiteit gecommuniceerd gaat worden met de bewoners. De vraag wordt 
uitgezet naar René Belder.   
NB n.a.v. deze notulen mail René 15-06:  
Ja, dat is afgestemd, de Gereformeerde Kerk is gestopt met de inloop koffie 
ochtend  en de Hervormde Kerk heeft inloop op donderdag ochtend en dat 
kan elkaar alleen maar versterken.   
  
d. Gemeente 
Ferry: onlangs heeft een informatieavond plaatsgevonden over de Ferry 
(onbemand fiets-voetveer) tussen de Wevershoek  en het Waalbos. De 
uitnodiging voor die avond is doorgestuurd aan het wijkoverleg nadat de 
avond heeft plaatsgevonden. Bewoners en belanghebbenden waren per 
brief uitgenodigd. Alleen de ondernemer was aanwezig vanuit de 
organisatie. De ferry wordt gesubsidieerd door de provincie. De ferry vaart 
uit zichzelf, op GPS aangedreven door zonne-energie. In de proefperiode zal 
iemand aan boord zijn die e.e.a. controleert. Na deze periode zal het pontje 
gaan varen zonder kapitein. Dit project start 1 juli, is de bedoeling.  
 
Vanuit de natuurvereniging heeft Leo aangegeven dat de beoogde 
aanlegplaats (recht tegenover de Wevershoek) een broedplaats is voor een 
zeldzame vogel en stiltegebied.  Een pad zou door waardevol stuk natuur 
gaan en daar drukte geven. De natuurvereniging heeft contact opgenomen 
met Daan van der Sluis (ecoloog), hij was niet op de hoogte van de plannen. 
Christa geeft aan dat de natuurvereniging bezwaar heeft gemaakt.   
Naast de zorgen over de natuur, zijn er zorgen over de drukte op de Waal 
met andere waterrecreanten, met name de veiligheid. De kanovereniging 
heeft dit op de informatieavond ook kenbaar gemaakt.  
Leo stuurt namens het wijkoverleg een brief naar wethouder Peter Meij met 
de bedenkingen. Leo stuurt ook de haalbaarheidsstudie door.  
 
Diversen verkeer:  
-Vanuit Ridderkerk over het viaduct van de Geerlaan, ontbreken de strepen 
op het fietspad. Uniformiteit hierin zou fijn zijn.  
-Het verwijderen van de verhogingen langs het fietspad bij de Rijksstraatweg 
(ter hoogte van de Linnenstraat) geeft onveilige situaties, vrachtwagens  
rijden hier over het fietspad.  
-Verschillende leden geven aan dat op de Pruimendijk-Vlasstraat-Mauritsweg 
heel hard wordt gereden. Er wordt (opnieuw) gesproken over het wel of niet 
kunnen handhaven op dit 30km/h traject. De wegen zijn niet ingericht op 30 
km. p/u.  
-De schutting aan de Mauritshoek (grenst aan de hoek Rijksstraatweg 
Geerlaan) wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. Het wijkoverleg vindt 
dat dit een gevaarlijke verkeerssituatie oplevert. De bouwinspecteur, 
verkeerskundige en handhaving zijn op de hoogte.   
 

3. Pauze  
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4. Verkeers-
werkgroep 

Onderzoek sluipverkeer is afgerond. Een aantal weken geleden is hier een 
presentatie over gegeven, waarbij de voorzitter en de werkgroep Verkeer 
aanwezig waren. Leo geeft een samenvatting van de uitkomsten en de 
aanbevelingen.  
Er wordt momenteel meer drukte dan ooit ervaren op delen van de 
Rijksstraatweg. Met name vrachtwagens vanaf de Geerlaan richting 
Zwijndrecht/A15-A16. Het wijkoverleg stelt dat bij de vaststelling van het 
lnpassingplan NR  is destijd toegezegd dat de Rijksstraatweg afgesloten zou 
worden ter hoogte van de Voorweg, voor vrachtverkeer niet zijnde 
bestemmingsverkeer.  
 
T.b.v. van de uitbreiding van de begraafplaats is grond verplaatst. De route 
die de tractoren volgen, geeft verwondering bij het wijkoverleg.  
Er wordt gesproken over het proces van vergunningverlening: hoe wordt een 
vergunning verleend, hoe komen voorwaarden tot stand, hoe wordt 
gehandhaafd. Verkeerswerkgroep heeft een verzoek tot handhaven gedaan 
(niet rijden over de Lagendijk e.d., maar via Hogeweg).  
Het wijkoverleg wil graag meer informatie en vraagt of een presentatie 
gegeven kan worden over proces van vergunningverlening en handhaving in 
het wijkoverleg. 
 

5. Actielijst Actielijst is bijgewerkt. 
 
https://www.ridderkerk.nl/melding-woonomgeving  
Meldingen over omgeving kunnen gedaan worden via de website. 

6. Rondvraag Er wordt gereageerd op de website van het wijkoverleg, deze is niet recent 
bijgewerkt. André zal e.e.a. updaten. 
 
Wijkideeteam gaat een boekje maken met informatie van alle verenigingen 
en activiteiten die er zijn in de wijk. Om nieuwe bewoners te informeren 
over mogelijkheden. Er volgen verschillende suggesties wat er qua 
tekst/informatie in kan komen. Wim vraagt aan José of informatie van de 
gemeente voor in het blad.  
 
Fietsverbinding Blaakwetering-Reijerwaard wordt gerealiseerd. Er wordt 
opgemerkt dat de blokkade op de Hoogzandweg niet mag verdwijnen, dit om 
sluipverkeer te voorkomen. 
  
N.a.v. vragen: planning realisatie oversteekplaats Rijksstraatweg bij de 
Waalweg nagaan ACTIE 6.1. (NB uitvoering vanaf 25 juli, publicatie Blauwkai) 

7. Afsluiting Om 22.30u wordt de vergadering gesloten. 
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Actielijst 13 juni 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. 
20211129: zit nog niet in de 
planning. 
20220207: nog niet in de 
planning 
20220613: 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. 
20211129: aanleg fietsstraat 
vindt momenteel plaats. 
Week 50 zal de finale 
asfaltlaag aangebracht 
worden. Petra neemt over 
de gasbetontegels, met 
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sleuven in lengterichting, 
contact op met de 
uitvoerder. De uitvoering 
gaat heel netjes. 
Complimenten naar de 
aannemer. 
20220207: oplevering 
verwachting eind februari, 
afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
20220613: AFGEHANDELD 

20210520 8.2 Parkeren Waalweg, tekeningen 
nagaan. 
 
  

Petra 20211129: nagaan via 
contactpersoon Waterschap 
20220207: Petra gaat na bij 
Heemraad. 
20220613: bord is geplaatst. 
AFGEHANDELD 

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. 
20220207: loopt 
20220613: Gegevens zijn 
opgevraagd, er komt geen 
reactie op. Wijkoverleg wil 
graag weten wie Esther 
Nouws vervangt en wanneer 
de werkgroep weer bij elkaar 
komt. 
220719; de heer Landman is 
de nieuwe manager 
leefbaarheid voor DFP. Hij 
zal het volgende wijkoverleg 
kennis maken.  

20210705 3.3 Meetbare leefbaarheidsnorm 
vaststellen. 

Werkgroep 
DFP 

20210913: wordt besproken 
bij vervolgoverleg 23 
september, zie notulen. 
20211129: komt ter sprake 
in de werkgroep Dutch 
Freshport 
20220207: loopt 
20220613: discussie over 
geluidsnormen (max 55dB), 
verkeersnormen, fijnstof, 
instellen milieuzone. 

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

Maarten en 
Petra 

20220207: gesprek volgt 
20220613: dijkgraaf 
bespreekt in het college.  
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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. 
20220613: Rob Wooning is 
uitgenodigd voor het 
wijkoverleg in september. 

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

Wijkregisseur 20220207: Vraag aan Albert 
Taco en Henk Warbout, 
loopt. 
20220613: abri’s nog niet 
geplaatst, 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 
20220613: Nieuwe info via 
website Nieuw Reijerwaard. 
AFGEHANDELD 

20211129 3.2 José gaat plannen/planning 
truckparking na. 

Wijkregisseur 20220207: loopt 
20220613: Truckparking is 
gerealiseerd.  
AFGEHANDELD 

20211129 5.1 Cijfers sluipverkeersonderzoek 
delen wanneer beschikbaar. 

Wijkregisseur 20220207: loopt 
20220613: cijfers zijn 
gedeeld 
AFGEHANDELD 

20220207  Ontwikkelingen rond Geerpolder 
volgen, idem voor gevolgen 
verkeerstoename. 

Wijkoverleg 20220613: ligt bij de 
provincie. Daarna impact 
verkeerstoename en kruising 
bespreken. 
Raadsinformatie 
toegestuurd 15-07-22 

20220404 2.1 Brief over buurtbus delen met 
wijkoverleg 

Wijkregisseur 20220613 AFGEHANDELD 

20220404 5.2 Contact opnemen met 
wethouder H.I. Ambacht.  

Voorzitter/wij
koverleg 

20220613: Afhankelijk van 
hoe er gereageerd is op 
zienswijzen, zal wijkoverleg 
gesprek aangaan. 

20220613 6.1 Planning realisatie oversteek 
Rijksstraatweg thv Waalweg 
nagaan 

Wijkregisseur Uitvoering vanaf 25 juli, 
publicatie Blauwkai 

 


