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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 19 september 2022 
Tijdstip: 19.30 uur – 21.00 uur 
Locatie: VV Rijsoord 
 
Aanwezig: 
Maarten van der Staaij, voorzitter  
Patrick Seepers, politie  
Patrick Bierhuis, Wooncompas 
Patrick Noot, bezoeker  
Wim de Ruiter, deelnemer 
Wim van Wingerden, deelnemer 
Coby Bos, bezoeker/nieuwe deelnemer  
René Belder, facet 
Petra van Nes, deelnemer  
André van de Meer, deelnemer 
Gerrie Noot, bezoeker 
Christa Groshart, deelnemer 
Wil Leentvaart, deelnemer  
Rianne van der Welle, notuliste  
José Gerritse, wijkregisseur gemeente   
Ruben van Beekom, gemeente/Waalvisie  

 

Actie- en advieslijst 

Agendapunt Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Er zijn een aantal afmeldingen.  
 
De gondelvaart was zeer succesvol, met dank aan de Oranjevereniging, 
alle vrijwilligers, het WIT en de sponsoren. De snelheid van de auto’s die 
deze avond gedurende het evenement dicht langs de voetgangers op de 
Rijksstraatweg reden, was veel te hoog.  
 
Het wijkoverleg blikt terug op de sluiting van de christelijke basisschool 
De Klimop. Er wordt gesproken over de herbestemming van de 
gedenkplaat van Johannes Post die aan de gevel hing. Het beeld van het 
springende meisje is eigendom van de schoolvereniging. Mogelijk dat de 
gemeente Ridderkerk het in eigendom wil nemen, zodat het in de tuin 
van de school kan blijven staan . Maarten bespreekt dit met 
schoolvereniging en gemeente. 
 
Het wijkoverleg is bezig met een informatieboekje van en voor Rijsoord. 
Alle organisaties zijn aangeschreven. Er worden een aantal suggesties 
gedaan voor organisaties die nog kunnen worden aangeschreven. 
 
Er zijn verschillende ingekomen berichten. 

- Kern met Pit wordt onder de aandacht gebracht. 
- Het wijkoverleg wordt er op geattendeerd dat bij de plannen voor 

de Stationstuinen Barendrecht (300 woningen) ook een 
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distributiecentrum van Albert Heijn is opgenomen. In gesprek het 
reguliere overleg tussen een bewonersgroep met Dutch Fresh 
Port wordt dit ook besproken. 

- Verschillende verkeerssituaties worden onder de aandacht 
gebracht (modder op parkeerplaats voetbalvereniging en de 
doorgetrokken ribelstreep als rijbaanscheiding op de 
Pruimendijk). 

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

a. Politie 
Wijkagent praat het wijkoverleg bij over ontwikkelingen in de wijk. Er 
heeft een golf auto-inbraken plaatsgevonden. Het lijken mobiele bendes 
die rondtrekken. Om inbraak via de digitale sleutelcode te voorkomen zijn 
verschillende producten op de markt. 
Alert zijn op de donkere dagen, inbraken ’s nachts komen weinig voor, 
inbraken ’s avonds tussen donker worden en 22.00u juist meer. Laat 
verlichting aan als je weg bent. 
Het wijkoverleg vertelt dat groepen kinderen van 7 – 13 jaar zorgen voor 
veel overlast. Ze vernielen spullen op het schoolplein en steken zeer veel 
vuurwerk af. 
Patrick brengt het wijkoverleg via de e-mail op de hoogte van de acties 
die zijn gedaan op de Waal. ACTIE 
Bij de Waalbocht staat (tijdelijk) een camera om de overlast daar te 
verminderen.  
 
b. Wooncompas 
Patrick praat het wijkoverleg bij over ontwikkelingen in de wijk. Patrick 
gaat afscheid nemen van deze wijk en gaat aan de slag in de wijken 
Drievliet en Oost.  
 
c. Facet 
Seniorensoos Facet en de Opstandingskerk organiseren beiden 
koffieochtenden. 
Facet verwacht veel vragen bij schuldenproblemen particulieren ontstaan 
door de prijsstijgingen, energiekosten etc. Wees alert, geef signalen door. 
Liever preventief werken, dan achteraf met schulden. 
Er wordt gesproken over wat de gemeente doet aan armoedebestrijding. 
Op www.facet.nl kan worden gelezen welke activiteiten er worden 
georganiseerd. Er wordt gesproken over de distributie van folders vanuit 
Facet, verschillende suggesties worden gedaan. 
  
d. Gemeente 
De regels rond kantmarkering van de Geerlaan wordt toegelicht. Een 
bepaald stuk voldoet niet helemaal aan de regels, dit zal worden herzien 
wanneer er opnieuw wordt geasfalteerd (verwachting 2025). Op het 
viaduct is de markering ook niet consequent, dit wordt met opnieuw 
asfalteren aangepast. Onbekend wanneer dat is. Het wijkoverleg ziet 
graag dat de markeringen worden aangebracht in verband emt met 
valpartijen. 
 

3. Kennismaken met 
Ramon Landman  

Vervalt 

http://www.facet.nl/
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leefbaarheidsmanager 
DFP 

  

4. Pauze - 

  

5. Waalvisie/pontje Ruben van Beekom sluit aan bij het wijkoverleg en stelt zichzelf voor. 
Ruben sluit aan vanwege de brief die is verstuurd vanuit het wijkoverleg 
over het voetgangerspontje op de Waal. Tussen het laatste wijkoverleg 
en nu, heeft de initiatiefnemer een pas op de plaats gemaakt. Het pontje 
ligt aangemeerd bij boerderij Landzigt aan de Rijksstraatweg, de komende 
tijd wordt het pontje getest op varen zonder kapitein, gestuurd via GPS. 
De technische testen zijn bedoeld om de bezwaren m.b.t. veiligheid weg 
te nemen. Het plan is om in de zomer 2023 wel te gaan varen. De 
organisatie sluit graag aan bij het volgende wijkoverleg om hun rapport 
(ook met betrekking tot de natuur/aanlegplaats) toe te lichten. 
Er wordt gesproken over nut van een pontje vanuit de Waalvisie, vanuit 
het wijkoverleg wordt geen wens ervaren. Dat er een oeververbinding is 
opgenomen in de Waalvisie, maakt nog niet dat er sprake is van een 
vervoerswaarde. 
 
Aanhakend op de Waalvisie: het stuk grond bij Pruimendijk 194: wanneer 
openbaar toegankelijk. Nagaan bij Martijn Rienks. ACTIE 

6. Verkeerswerkgroep Gesproken wordt over de aanleg van een verkeerskruising bij de 
Geerpolder. In de Geerpolder komen ruim 70 woningen, de plannen zijn 
meerdere keren aangepast. Wim de Ruiter heeft gevraagd de entree van 
de wijk richting het centrum aan te leggen. Vanuit de gemeente is de 
reactie gekomen dat twee kruisingen vlak na elkaar gevaar opleveren.  
De Wim gaat in gesprek met de projectgroep en de wethouder. 
 
Diverse andere aandachtspunten rond verkeer passeren de revue. 
 
De wijkagent blikt terug op de geschiedenis van de aanpassing van de 
oversteekplaats bij de Waalweg/ Hervormde kerk. De tekeningen 
betroffen een verhoogde vluchtheuvel om de lengte van de oversteek te 
halveren. In de uitvoering is er geen verhoogde vluchtheuvel gerealiseerd, 
dit schijnt op verzoek van de ondernemers gedaan te zijn, omdat 
vrachtwagens de draai vanaf de Waalweg anders niet konden maken. 
Niet is bekend of de verkeersdeskundige hiervan op de hoogte is. Zoals 
het nu is gerealiseerd, is het zeer gevaarlijk voor voetgangers. ACTIE 
Volgende vergadering opvolgen. 
 
Bouwverkeer rond de Pruimendijk moet door krappe ingang van de 
Pruimendijk heen of door de ds. Aleweinszstraat waar de scholen aan 
liggen. Er wordt gesproken over wat de wenselijke route is. Vrachtwagens 
moeten de kortste route rijden door de wijk, wat lastig kan zijn voor een 
trekker met oplegger want er moet worden gekeerd. Wat wel goed gaat, 
is dat er gereden wordt buiten de schooltijden. 
ACTIE José gaat e.e.a. na bij projectleider.  
 

7. Actielijst Actielijst is bijgewerkt. 
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Vervolgpunten sluipverkeeronderzoek opnemen in actielijst. 
 

8. Rondvraag Kan de wethouder Stip aansluiten bij het wijkoverleg? 
 

9. Afsluiting Rond 22.00u wordt de vergadering gesloten. 
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Actielijst 19 september 2022 

(geel gearceerde is laatste toevoeging, zie ook datering) 

Datum 
Vergadering + 
agendapunt en 
volgnummer 

Onderwerp Door wie Wanneer 
klaar/terugkoppeling op: 

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 iemand opnieuw op de 
functie van Ester en 
werkgroep nieuw leven 
ingeblazen. 
20220919: vraag neerleggen 
bij meneer Landman. 

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. Goed 
om te bepalen wat 
leefbaarheid inhoud. 
Wijkregisseur zit niet bij deze 
overleggen, José mailt Arjan 
Breedveld over de vacature 
manager Leefbaarheid DFP, 
planning bijeenkomsten 
bewonersgroep en verslagen 
stuurgroep. 
20220919: meenemen in de 
overleggen met DFP. 

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

Maarten en 
Petra 

20220207: gesprek volgt 
20220613: dijkgraaf 
bespreekt in College. Blijft 
staan. 
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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 is 
uitgenodigd voor het 
volgende wijkoverleg. 
20220919: steiger is van de 
baan, tenzij bewoners dit 
graag willen. AFGEHANDELD 

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. 
20220919: nieuwe abri’s 
moet worden aanbesteed. 
Wanneer er ruimte over is 
voor fietsenrekken, worden 
die ingepast. 

20220207  Ontwikkelingen rond Geerpolder 
volgen, idem voor gevolgen 
verkeerstoename. 

Wijkoverleg 20220613: ligt bij de 
provincie. Daarna impact 
verkeerstoename en kruising 
bespreken. 
20220919: zie notulen, Wim 
de Ruiter is ermee bezig. 

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

Wijkregisseur/
wijkoverleg 

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

20220613  Planning realisatie oversteek 
Rijksstraatweg thv Waalweg 
nagaan 

Wijkregisseur Afgehandeld 
Zie 20220919 6.1 

20220919 2.1 Acties de Waal toesturen Wijkagent 29 sept toegestuurd   

20220919 5.1 Openbaar worden grond 
Pruimendijk 194 nagaan 

 RIB toegestuurd 12-10-22 

20220919 6.1 Veiligheid voetgangersoversteek 
Waalweg/Rijksstraatweg 
opvolgen 

Wijkregisseur/
verkeerswerk
groep/verkeer
sdeskundige 

Verkeerskundige zal situatie 
bekijken. 

20220919 6.2 Afwikkelingen sloop- en 
bouwverkeer rond bouw 
Pruimendijk 19-21(voormalige 
garage) nagaan 

Wijkregisseur Het bouwverkeer wordt 
rechtstreeks via de 
Pruimendijk naar de 
Rijksstraatweg v.v. gestuurd. 
De route is bewust zo kort 
mogelijk gehouden, langs zo 
min mogelijk woningen (met 
omwonenden). De route 
loopt niet langs de school. 
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20220919 7.1 Vervolgpunten 
sluipverkeeronderzoek 
monitoren 

Verkeerswerk
groep 

 

 


