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Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Rijsoord 
 
Datum: maandag 4 april 2022 
Tijdstip: 19.30 uur – 21.00 uur 
Locatie: VV Rijsoord,  
 
Aanwezig: 
Maarten van der Staaij (voorzitter) 
José Gerritse (wijkregisseur) 
Wim de Ruiter 
Wim van Wingerden 
Wil Leensvaart 
Patrick Bierhuis (Wooncompas) 
Leo Gielbert 
Rianne van der Welle (notulist) 
 
Gasten: 
Jaap en Riet de Jong 
Willem van der Linden 
Annemieke de Graaff  
Linda van Beekum  
Aline van Vuuren  
Piet de Wit 
Rikus Sinnema 
Rob van Kessel  
 
Afwezig: 
Petra van Nes 
Rob Heykoop 
René Belder 
Ankie van Ee 

 

Actie- en advieslijst 

Agendapunt Onderwerp/Advies/Actie 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Alle gasten worden welkom geheten, er 
zijn een aantal afmeldingen. 
 
Opnieuw wordt genoemd dat zonder bezwaar de naam van een vraagsteller 
wordt opgenomen in de notulen. 
 
De heer en mevrouw De Jong maken zich, door de hoeveelheid 
schoolkinderen en hoge snelheidsfietsen, zorgen om kruisingen met 
fietspaden. Het gaat om de kruisingen Rijksstraatweg –Mauritsweg en 
Linnenstraat-Rijksstraatweg. Er wordt vanuit het wijkoverleg opgemerkt dat 
de oprit vanaf de Linnenstraat de Rijksstraatweg op, minder gevaarlijk is dan 
vanaf de Mauritsweg. Vanaf de Mauritsweg is het zicht, door geparkeerde 
auto’s, slechter. De suggestie wordt gedaan om de parkeervakken meer 
richting de bebouwing te verplaatsen, waardoor er meer zicht komt op de 
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Rijksstraatweg. Vanaf de Mauritshoek, de Geerlaan op is er ook een 
onoverzichtelijk kruispunt. Een stopbord zou hier wellicht een oplossing zijn. 
Op de hoek van Geerlaan/Rijksstraatweg is een schutting geplaatst 
(Mauritshoek 69), dit belemmert het zicht. 
Het parkeren op de stoep rond de Bron geeft overlast. Er gaat vanuit het 
wijkoverleg een schrijven uit, waarbij omwonenden worden geattendeerd op 
correct parkeren. 
 

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

a. Politie 
- 
b. Wooncompas 
Vanuit Wooncompas zijn weinig bijzonderheden te melden, er spelen wel 
wat individuele zaken. 
c. Facet 

- 
d. Gemeente 
Ds. Allendorpstraat/buurtbus: er zijn verdere gesprekken gevoerd met de 
bewoners. Als oplossing is nu gekozen: Op de Rijksstraatweg bij de Ds. van 
Allendorpstraat komt een halte. De bus zal keren bij de begraafplaats van H-
I-Ambacht. José stuurt de brief aan de bewoners door naar het wijkoverleg. 
Actie 2.1 
Er wordt gesproken over de verkeerssituatie fietspad vanaf Zwijndrecht. Ook 
over de snelheid op de Rijksstraatweg wordt gesproken. Wenselijk dat dit 
vanaf de nieuwe wijk (Gieser-Wildemann erf) de snelheid omlaag gaat.  
 
Nieuw-Reijerwaard 
Het is Engie niet gelukt om het project voor de drie windturbines (financieel) 
haalbaar te krijgen. Momenteel wordt er vanuit de GR (Gemeenschappelijke 
regeling) - in samenwerking met gemeenten Ridderkerk en Barendrecht-  
gezocht naar een nieuwe marktpartij om binnen de huidige kaders de drie 
windturbines te realiseren. Daarbij gaat de gemeente uit van de huidige 
ruimtelijke kaders waarvoor de vergunning is verstrekt. De GR hoopt rond 
september een nieuwe marktpartij te hebben gevonden. 

 
3. Verkeers-
werkgroep 

Werkgroep heeft gegevens opgevraagd bij de gemeente en heeft ca 600 
pagina’s aan informatie ontvangen. Leo heeft nog geen tijd gehad om het te 
bestuderen. 
Er is de laatste tijd veel vrachtverkeer richting het gronddepot bij de 
begraafplaats. Leo heeft een bericht gestuurd aan de gemeente over de 
vergunningsvoorwaarden i.v.m. verkeer over de Lagendijk, geen reactie 
ontvangen. José gaat na. Actie 3.1 

4. Kennismaking 
Initiatiefnemers 
Neshoeve 

Rikus Sinnema- Fidesta Zorggroep Leeuwarden en Rob van Kessel – 
projectleider, zijn te gast bij het wijkoverleg om de plannen van de Neshoeve 
toe te lichten. 
Inspelend op de verwachte zorgvraag, investeert Fidesta in de Neshoeve, om 
daar een woon-zorgcentrum te realiseren voor 2x 18 wooneenheden. In 
eerste instantie was het streven om 1x 18 eenheden te creëren, dit was 
echter financieel niet haalbaar. Voor het tweede pand is wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. Omwonenden worden op korte termijn 
uitgenodigd voor een informatiemiddag/avond.  
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Het hele terrein blijft openbaar toegankelijk, waarbij aansluiting wordt 
gezocht op het naastgelegen natuurgebied. Er komt een theehuis met 
dagbesteding voor recreanten. Bij de dagbesteding kunnen ook zorgvragers 
uit de omgeving aansluiten.  
 
Familie van Zielst en een andere (nog te werven) zorgonderneming zullen de 
gastfamilies zijn voor de woongroepen. Er wordt nadrukkelijk gekozen voor 
een zorgonderneming, waarbij er geen sprake is van een gelaagde structuur 
incl. managers etc.  
 
De doelgroep is 60+ met een WLZ 4 of lichte 5 indicatie. De Neshoeve wordt 
geen verpleeghuis of intramurale instelling. Het wordt ook geen gesloten 
instelling.  
 
Dit jaar wordt er gewerkt aan de boerderij, in 2023 kan hopelijk de 
nieuwbouw gerealiseerd worden.   

5. Dierenpension Bewoners van de Rijksstraatweg ter hoogte van het dierenpension (welke 
tegen de gemeentegrens met H.I.Ambacht ligt) zijn te gast bij het 
wijkoverleg. Zij maken zich zorgen om plannen van de pensionhouder om 
het pension uit te breiden. 11 omwonenden hebben hiertegen een 
zienswijze bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht ingediend.  
De bewoners vertellen het volgende; Op dit moment liggen stukken voor de 
bestemmingsplanwijziging ter inzage in de gemeente Hendrik Ido Ambacht. 
De eigenaar heeft destijds 75.000m2 grond gekocht voor 2 euro per m2, met 
de bepaling dat de grond gebruikt moet worden als natuur- en landschap. 
Het terrein zou publiekelijk opengesteld worden en verbonden worden met 
het Waalbos/natuur in H.I.Ambacht. Nu liggen er plannen voor een 
aanzienlijke uitbreiding van het dierenpension. De gemeenteraad van H.I. 
Ambacht heeft een verklaring van geen bedenkingen gegeven, hiermee kan 
een bestemmingsplanwijziging in gang worden gezet.  
Daarnaast zijn er plannen voor een groot restaurant, een dienstwoning, 
omlegging van de waterloop, een standplaats voor de brandweer en 240 
parkeerplaatsen. Dit plan is officieel nog niet ingediend, maar zit wel bij de 
stukken die ter inzage liggen.  
De gasten vertellen dat de vergunning voor uitbreiding van het 
hondenpension alleen gaat over de nachtplekken, de dagopvang valt 
daarbuiten. Dit betekent dat het aantal honden dat er overdag is, veel groter 
is dan het aantal nachtplekken. Omwonenden maken zich zorgen over de te 
verwachte (enorme) toename van geluidsoverlast van het blaffen, de 
toename van verkeer, de plannen voor het restaurant. Zij hebben contact 
gehad met de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Die gemeente H.I. Ambacht 
geeft aan dat er geen contact is geweest met de gemeente Ridderkerk. 
 
Het wijkoverleg deelt de zorgen van de bewoners en begrijpt dat de 
bewoners een zienswijze indienen. 
José weet dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk contact is geweest over de 
plannen. Wethouder Oosterwijk heeft contact opgenomen met de 
portefeuillehouder in H.I.Ambacht. Deze ontwikkeling heeft flinke impact, 
zeker op zaken als verkeer. Er is dan ook vanuit de gemeente niet ingestemd 
met de ontwikkeling, en de mogelijkheid is opengehouden om een zienswijze 
vanuit de gemeente in te dienen. Maar het is inderdaad grondgebied van 
H.I.Ambacht en zij hebben het primaat daar qua ruimtelijk beleid.  
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Piet de Wit (aanwonende) is bezig met 11 inwoners om zienswijzen in te 
dienen. Hij wil hiervoor graag in contact komen met de adviseur Ruimte, 
Mattijn Rienks 
 
Diverse acties rond dierenpension:  
Actie 5.1 José brengt Piet de Wit in contact met Martijn Rienks,  
Actie 5.2 Maarten en Petra nemen contact op met wethouder H.I. Ambacht. 

6. Jaarplan 13 juni 2022 bespreken. 

7. Actielijst Geerpolder:  
Informatieavond is niet doorgegaan, daarom is de presentatie niet gedeeld. 
Wethouder, verkeersdeskundige en projectontwikkelaar zijn met 
wijkbewoner in gesprek over aanpassen locatie kruising. Een rotonde is 
onwenselijk vanwege afremmen en optrekken. Voorstel om inrit 50m naar 
Ridderkerk te verplaatsen.  

8. Rondvraag  

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

 

Actielijst 4 april 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. 
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20220207: 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. Petra neemt over 
de gasbetontegels, met 
sleuven in lengterichting, 
contact op met de 
uitvoerder. Complimenten 
naar de aannemer. 
20220207: oplevering 
verwachting eind februari, 
afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

20210520 8.2 Parkeren Waalweg, tekeningen 
nagaan. 

Petra 20211129: nagaan via 
contactpersoon Waterschap 
20220207: Petra gaat na bij 
Heemraad. 

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 

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 Allendorpstraat 
onzichtbaar, communiceren 
team Buitenruimte. 

Wijkregisseur 20211129: wijkregisseur 
heeft de melding uitgezet, 
dit wordt verzameld en dan 
uitgevoerd. 
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20220207: melding is 
gemaakt. 
20220404: AFGEHANDELD 

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

Maarten en 
Petra 

20220207: gesprek volgt 

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 
Zie website Nieuw 
Reijerwaard Nieuw 
Reijerwaard 

20211129 3.2 José gaat plannen/planning 
truckparking na. 

Wijkregisseur 20220207: loopt 

20211129 5.1 Cijfers sluipverkeersonderzoek 
delen wanneer beschikbaar. 

Wijkregisseur 20220207: loopt 

20220207  Ontwikkelingen rond Geerpolder 
volgen, idem voor gevolgen 
verkeerstoename. 

Wijkoverleg  

20220404 2.1 Brief over buurtbus delen met 
wijkoverleg 

Wijkregisseur  

20220404 3.1 Herkomst en bestemming 
grondverkeer over RSW nagaan 

Wijkregisseur Grond vanuit de Vlasstraat is 
afgevoerd. De 
werkzaamheden zijn 
afgerond. 

20220404 5.1 José brengt Piet de Wit in contact 
met Martijn Rienks. 

Wijkregisseur Is gebeurd 

20220404 5.2 Contact opnemen met 
wethouder H.I. Ambacht 

Voorzitter/wij
koverleg 

 

    

    

    

 

https://www.nieuwreijerwaard.eu/
https://www.nieuwreijerwaard.eu/

