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Inter/Intranet.def.verslag 
 
1. Opening en mededelingen Actie 

door: 
 Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 
Ria Shahzad van Dynamiek geeft een toelichting over Buurtbemiddeling. 
 
Toon Huizer en Ton Kuhlmann promoten “De Slinger”. 
“De Slinger” is een landelijk initiatief dat in 2004 in Ridderkerk navolging 
heeft gekregen. In 2005 heeft dit project goed gewerkt en is daarna een 
beetje ingeslapen. Toon Huizer heeft dit project in overleg met Ankie 
Feldbrugge nu opnieuw opgepakt. Het doel is om de sociale cohesie te 
verbeteren. Zie uitgedeelde papieren(niet aanwezigen krijgen deze bij het 
verslag).  
Het is de bedoeling om een wijkcompetitie op te zetten. 
Na één jaar wordt de beste wijk van Ridderkerk gekozen. Deze wijk krijgt 
een bedrag van 5.000 euro om er kunst voor in de wijk te kopen. Een 
bewoner van het jaar wordt door de politie gekozen. Vorig jaar was dat 
Cees v/d Plaat. Een vrijwilliger van het jaar en het beste project van het jaar 
worden ook gekozen. 
Toon Huizer en Ton Kuhlmann hebben een taart van “De Slinger” laten 
bezorgen. Zij worden bedankt voor de lekkere taart. 
 
Corine Donker stelt Angelique Nobel voor aan het wijkoverleg. Angelique 
wordt ter ondersteuning ingezet voor Ridderkerk-Zuid. Corine en Angelique 
zullen elkaar afwisselen in de wijkoverleggen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen 
Vos 

2. Woonvisie  
 Piet Dekker vraagt aan Paula hoe het met de werkzaamheden in de Ds. 

Sleeswijk Visserstraat is.  
Antwoord Hans Muntz 11 september: 
Op 15 oktober starten de werkzaamheden in Ds. Sleeswijk Visserstraat. 
Woonvisie zal van onze aannemer Hoeke gebruik maken om de 
hemelwater aansluitingen van de achterpaden te realiseren. In 2008 zal 
Woonvisie de achterpaden gaan aanpakken en voorzien van hemelwater 
afvoeren. 
 

 

3. Buurtbemiddeling  
 Ria Shahzad is de coördinator van Buurtbemiddeling in Ridderkerk. Zij is 

nieuw bij Dynamiek. Het doel is om te bemiddelen tussen bewoners om de 
communicatie te verbeteren om conflicten op te lossen. De meeste 
conflicten gaan over geluidsoverlast, erfscheiding, overlast kinderen, 
bomen hangen over in tuinen. De resultaten zijn al geëvalueerd in het land. 
Negentig procent van de betrokkenen zijn tevreden over Buurtbemiddeling.  
De procedure is als volgt: 
Bij Dynamiek komt een aanmelding binnen. Twee vrijwilligers gaan tussen 
twee buren bemiddelen om de ergernis te stoppen. 
Vijf vrijwilligers hebben zich al aangemeld. Ria ziet liever, dat het aantal 
uitgebreid wordt naar tien vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een 
tweedaagse cursus. 
Jongerenbemiddeling gaat ook van start. Om bijvoorbeeld overlast van 
scooters te verminderen. 
Ria vraagt of er misschien samengewerkt kan worden met het project 
Wijkveiligheidsplan. 

 



Ria is bereikbaar via de centrale van Dynamiek(tel: 430440) of per email: 
rshahzad@dynamiek.org 
Ria wordt bedankt voor haar uitleg. 
 

4. Ingebrachte punten  
 a. De heer J. Jansen zou namens de Rabobank uitleg komen geven 

over het geldautomaat, maar de communicatie is niet goed verlopen 
tussen Petra en Maarten. Petra wil dit punt in de volgende 
vergadering bespreken. 

b. De borden aan de G. Flohilstraat zijn niet duidelijk zichtbaar door 
overhangende takken van bomen in tuinen van bewoners naast de 
weg. Op de borden, die onder deze takken zitten staat, dat je er 
maar aan één kant van de weg kunt parkeren. Vrachtwagens 
mogen hier niet parkeren. Louis Bakker heeft een brief gestuurd 
naar de bewoners, waarvan de bomen overhangen op de borden in 
de straat. Binnen zes weken moeten zij de bomen gesnoeid 
hebben. 

c. Het ontwerp bestemmingsplan Waalbos ligt ter inzage. Vrijdag 21 
september om 10.00 uur zal de landinrichtingscommissie hierover 
vergaderen. Lex v.d. Bos vindt dat de beantwoording van zijn 
opmerkingen t.a.v. het Waalbosplan op een dusdanige manier heeft 
plaatsgevonden dat het voor hem geen zin heeft hier verder serieus 
op in te gaan.  Bij deze vergadering mag je alleen aanwezig zijn. Je 
kan voor de vergadering begint spreekrecht aanvragen. Jon 
Hermans zal met Maarten den Boef bespreken over de manieren 
waarop het wijkoverleg kan meedenken/meepraten met de plannen 
voor het Waalbos. 

d. De eigenaar heeft z’n weide hoek Pruimendijk/Rijksstraatweg mooi 
gemaakt. Dit is opgelost. Leo Gielbert merkt op dat het Wijkoverleg 
zich niet dient te bemoeien met het onderhoud van privé-
eigendommen. 

e. Het hekwerk op de brug over de Waal moet binnen twee jaar 
worden geverfd. Omdat er nu op de damwand ter hoogte van de 
Rijsoordsestraat een nieuw smeedijzeren hek komt zal de 
kunstwerkbeheerder kijken wat de mogelijkheden zijn met 
betrekking tot de hekken op de brug. Mogelijk zullen de hekwerken 
in 2008 worden vervangen of worden geverfd. Het heeft in ieder 
geval de aandacht. 

f. Gesprekken met Roos mbt de voormalige locatie van OBS De 
Piramide aan de Rijksstraatweg zijn nog steeds gaande. Roos moet 
nu een renovatieplan indienen. Joé zal navraag doen wanneer het 
ter inzage komt te liggen. Joé zal ook navragen of de rommel 
tussen de hekken opgeruimd kan worden. 

 
      Antwoord Heleen Brunings 11 september: 
      Tav het renovatieplan voor het schoolmeestershuis: 

De gemeente is in onderhandeling met Roos Vastgoed over de 
verkoop van het gehele perceel. De plannen voor de nieuwbouw 
van enkele burgerwoningen en het renovatieplan spelen een 
belangrijke rol in de onderhandelingen. Er is geen termijn gesteld 
voor het renovatieplan maar wij verwachten toch wel binnen 3 
weken een eerste concept.  

  
Tav de procedure: 

             Het perceel heeft binnen het bestemmingsplan “Rijsoord 1997” de 
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bestemming “Maatschappelijke doeleinden” en de subbestemming 
‘dienstwoning’ (dw). Voor de bouw van één of meerdere 
burgerwoningen is vrijstelling nodig. De vrijstellingsprocedure wordt 
pas gestart nadat er een bouwplan is ontwikkeld waar de gemeente 
mee in kan stemmen. Dit bouwplan wordt ter inzage gelegd 
waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening over 
het bouwplan kenbaar te maken.  

  
             
             Tav beheer en onderhoud: 
             Vooralsnog is Martijn Stortenbeker van de afdeling Stedelijke 

Ontwikkeling(Tel: 0180-451258) hiervoor het aanspreekpunt. 
Eventuele klachten kunnen bij hem worden gemeld. Waar mogelijk 
worden deze klachten zsm verholpen. 

 
De verkeerslichten aan de Rijksstraatweg zijn door een blikseminslag 
volledig vernield. Reparatie is niet meer mogelijk. Zoals twee jaar geleden 
in het wijkoverleg al was aangegeven zullen de verkeerslichten verdwijnen 
op het moment dat de school er op deze plaats niet meer is of op het 
moment dat de VRI niet meer werkend te krijgen is. Overleg met de 
verkeersdeskundige van de politie heeft opgeleverd dat de VRI en de 
oversteekplaats op deze plek moeten verdwijnen. Ter hoogte van het 
Schalksedijkje zal een nieuw zebrapad worden aangelegd. Het wijkoverleg 
en de bewoners uit de omgeving zullen over dit voorstel worden ingelicht. 
 
Met betrekking tot de fietsenbeugels bij bushalten kan worden gemeld dat 
de regeling via de stadsregio niet meer mogelijk is. Wel blijven wensen op 
dit gebied mogelijk. Daarom zal de wens om bij de bushalte aan 
de Rijksstraatweg, ter hoogte van de Hermitage, 6 tot 8 fietsenbeugels te 
plaatsen op de "wensenlijst" worden meegenomen. 
 
Klimplanten geluidscherm: Joé Bos heeft een concept-brief namens het 
wijkoverleg gemaakt. Louis Bakker heeft contact gehad met RWS. RWS is 
wel genegen, maar RWS-contactpersoon wilde graag een schriftelijke 
melding van het wijkoverleg met daarbij een plattegrondje en een 
contactpersoon namens het wijkoverleg, zodat ze kunnen bekijken of en 
waar ze er iets aan gaan doen. Peter Freling neemt dit op zich. 
 
Gevraagd wordt of de geluidsschermen achteraan de 
Mauritsweg/Vlasstraat allemaal begroeid kunnen worden.  
 
Het gerucht gaat, dat de huisartsenpraktijk in het gezondheidscentrum in 
het centrum ook ’s avonds opengesteld wordt. Maar dit blijkt niet waar te 
zijn: de huisartsen hebben hier geen interesse in, dus dit zal niet gaan 
gebeuren. 
 
Op de Rijkstraatweg zijn ze met wegwerkzaamheden bezig. Gevraagd 
werd of de bussluis opengesteld mag worden aan de Gebroken Meeldijk, 
maar het waterschap deelde mede, dat dat niet gaat gebeuren. De 
omleiding, die aangegeven wordt vindt het waterschap redelijk goed. 
 
Voor de rotonde op het punt Noldijk/Rijksstraatweg is momenteel nog geen 
geld. Volgend jaar zal daar naar gekeken worden. 
 
In de Mauritshoek klagen de bewoners, dat er weinig parkeerplekken zijn 
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en dat er op een soms vervelende manier geparkeerd word. Een oplossing 
zou zijn van een deel van de Mauritshoek een erf te maken. Hierover zijn 
met de bewoners een aantal gesprekken gevoerd. Hierin is ondermeer 
afgesproken om de gehele Mauritshoek te betrekken in dit onderzoek. In 
het onderzoek zal ook het trottoir bekeken worden van de Mauritshoek. Op 
diverse plekken duwen boomwortels de tegels omhoog. 
 
In de Mauritsweg zullen de waterroosters opgehoogd worden. Ook wordt er 
gekeken naar afdekplaten die gebruikt kunnen worden bij de wielerroute. 
 
Het Vlasstraat comité heeft de beweegbare drempels bestudeerd in 
Nieuwegein. Wordt vervolgd. 
 
De wijkverkeersmedewerkers hebben samen met  de GRR gekeken naar 
de toegankelijkheid voor gehandicapten (op – en afritten e.a.). Aan deze 
lijst worden gemeentebreed prioriteiten gesteld 
 
Aan het einde van de Waaldijk is de bushalte weggehaald, maar er is nog 
niet bestraat. Het is een particulier trottoir.  
 
Pluizende populieren: Onlangs heeft het college besloten contact te leggen 
met Rijkswaterstaat over de pluizende bomen langs de Rijksweg. 
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5. Stand van zaken wijkbudget  
 Marion van Wijngaarden vertelt, dat ze bezig is met de bloembakken en de 

welkomstborden voor Rijsoord. Willem Ter Lintel - Hekkert is met deze 
borden bezig. De borden worden geklikt in de bestaande borden. Marion 
heeft samen met Louis Bakker plekken aangewezen, waar bloembakken 
kunnen staan. Misschien worden de bakken uit het centrum gebruikt voor 
Rijsoord. In het centrum zijn ze te klein. Marion gaat nog navragen wat het 
kost, als een hovenier de bloembakken bijhoudt. 
De activiteiten van Piet Dekker liggen momenteel even stil. Woensdag 12 
september is er weer een overleg met het wijkidee-team. 
 
Wim van Wingerden deelt mede, dat de lift voor het clubhuis is besteld. 
 
Peter Freling deelt mede, dat de route van de buurtbus wordt gewijzigd. 
Aangevraagd wordt of de buurtbus niet meer langs de Ferry hoeft te gaan. 
Er wordt ook aangevraagd of er vanuit Rijsoord door het Centrum via de 
Burg. De Zeeuwstraat, Populierenlaan, Riederborgh, v/d Valk gereden kan 
worden. Het zal lastig worden als de route ook nog langs de achterkant van 
het station Barendrecht moet lopen. Alles moet natuurlijk wel binnen één 
uur gereden worden. De aanvraag is naar Stadsregio gestuurd, maar dat 
zal even duren, voordat er antwoord gegeven gaat worden.  
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6. Verslag & actielijst d.d. 11 juni 2007  
 Pagina 3.: 

Miranda van Duijn zal de stand van zaken “De Bron” in het volgend 
wijkoverleg of eerder doorgeven aan de leden van het wijkoverleg. 
 
Pagina 5.:  
Vuil uit gestorte bagger is weggehaald bij de wetering door het Waterschap. 
 
Actielijst: 

- Het inzaaien van het speelterrein Mauritshoek is uitgezet bij een 
aannemer. 

 



- De herplant bomen Waalweg is uitgezet bij de afdeling Handhaving 
en Vergunningverlening. 

- De bomen bij de geluidswal zijn met korte palen gezet, omdat deze 
bomen dikker zijn dan die van het Waterschap. De gemeentelijke 
boomdeskundige adviseert ook korte palen ivm de ontwikkeling van 
de wortelgroei. 

- Wensen Vlasstraat blijft staan in de actielijst. 
- Speelplaats Zwaantje: Er is op dit moment geen budget voor 

omvorming van het speelterreintje. Zodra er wel financiële ruimte is, 
zal het speelterreintje worden omgevormd. 

- Het wateroverlast probleem in de Mauritsweg/Mauritshoek: hier 
wordt  in overleg met de bewoners aangewerkt. 

- Mevrouw Leensvaart zal zich over de brief naar de Rijkswaterstaat 
buigen. Klopt dit? 

 
- De tekst schoolzone verplaatsen is volgens Ruud Huisman een 

dure kwestie.  
- De verblijfsborden hangen weer bij de surfbocht 
- Actie t.a.v. repetities Sursum Corda kan afgevoerd worden. 

 
Aandachtpunten:  

- aan de parkeeroverlast aan de Rijksstraatweg wordt niets gedaan. 
 

7. Rondvraag  
 De wijkoverleggen voor het volgend jaar kunnen op verschillende locaties 

worden gehouden. Bij de voetbal, De Klimop, kerken enz. Dit wordt aan 
Stenny doorgegeven. 
 
Kees Alderliesten wil wel graag in het wijkoverleg, maar kan nooit op 
maandagavond. Marion van Wijngaarden neemt de honneurs waar voor de 
Rijksstraatweg.  
 
Marion van Wijngaarden: Is er behoefte aan een breugheliaanse avond in 
Rijsoord? De meeste mensen in het wijkoverleg denken dat dat niet van de 
grond komt. 
 
Als ik het verslag krijg van Rijsoord per mail wordt er gezegd “Bevat een 
circulatie”. Op deze vraag nee antwoorden. 
 
Wim: Er zijn twee bomen weggehaald aan de Geerlaan. Worden deze 
bomen nog teruggeplaatst? 
 
Het adres t.b.v. de activiteitenkalender van Rijsoord is: 
www.rijsoord.eigenstart.nl 
onder EVENEMENTEN kopje Kalender. 
 
 

 
Stenny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis 

 
 
Het volgend wijkoverleg is op 12 november in De Bron.  
 
 
 
Het laatste wijkoverleg van het jaar wordt gehouden op 10 december 

http://www.rijsoord.eigenstart.nl


gezamenlijk met het wijkoverleg Oostendam in De Korenbloem. 
Vanaf 18.00 uur wordt er gezamenlijk gegeten. Aanvang wijkoverleg om 19.30 
uur. 
Indien u verhinderd bent wilt u dit door geven aan Stenny 
Struik(s.struik@ridderkerk.nl) ivm het regelen van de maaltijd. 
 

 Actielijst  
Verslagnr. Omschrijving q Actie  Uit te voeren Uiterlijke 

oplossing
feb. 2005  Speelterrein Mauritshoek, inzaaien gras Louis Bakker  Najaar 2007
April 2006 Herplant bomen Waalweg  Louis Bakker  Vergunning/

handhaving
2006 Wensen Vlasstraat Hans Muntz , Piet 

Dekker,Petra van Nes 
Leo Gielbert 

 
 

 

Okt 2006 Speelplaatsje Zwaantje – oplossing ?  
Opleuken of parkeerplaats van maken 

Louis Bakker Komt een 
enquête 

Afvoeren zie 
uitleg punt 6.

Nov 2006 Status van het wateroverlast probleem  in 
Mauritsweg/ Mauritshoek/28/2 
vervolgoverleg 

Aart den Hartog 2007  

Jan 2007 Rapportage Noldijk - Voorweg Hans Muntz Maart 2007  
Jan 2007 Rekken met klimplanten plaatsen 

geluidswal A16 + graffiti verwijderen, ook 
rekken t.h.v.Vlasstraat 

Rwstr./gemeente 
Brief schrijven a/ 
Rwst. 

Maart 2007  

Jan 2007 Opstap bij de lift in Strevelszicht verlagen Woonvisie  2007  
Jan 2007 Meer duidelijkheid in brief naar bewoners 

Vlasstraat /Rijsoordsestraat/ Rijksstr.weg 
betr. herbestraten. T.h.v. Vlasgaarde 

Hans Muntz  2007  

Maart 2007 Graskant tussen fietspad en de rijweg a/d 
Rijksstraatweg t.h.v. Struweel nr. 5 
herstellen 

Waterschap sept  

Juni 2007 Tekst schoolzone verplaatsen Hans Muntz sept  
September 2007 
 

Met Maarten den Boef bespreken over de 
manieren waarop het wijkoverleg kan 
meedenken/meepraten met de plannen 
voor het Waalbos. 
 

Jon Hermans   

September 2007 Peter Freling brief versturen naar de 
RWS voor klimplanten tegen 
Geluidswallen 

Peter Freling   

September 2007 In de Mauritshoek klagen de bewoners, 
dat er weinig parkeerplekken zijn. De 
wortels van de bomen duwen ook de 
straat omhoog. 

Louis Bakker   

September 2007 Aan het einde van de Waaldijk is er een 
bushalte weggehaald, maar er is nog niet 
bestraat. Het is een particulier trottoir.  
 

Hans Muntz   

September 2007 Buurtbus langs station Barendrecht 
bespreken met Arnoud Turkstra 

Hans Muntz   

September 2007 Vergaderlocaties in het nieuwe jaar op 
verschillende plekken laten plaatsvinden 

Stenny Struik Januari 2008  

September 2007 Twee bomen aan de Geerlaan 
terugplaatsen 

Louis Bakker   
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Aandachtspunten vanuit de wijk. 

• Sleeswijk Visserstraat – toegankelijkheid invaliden 
• UMTS masten  
• Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong. 
• Knelpunten invaliden/Gehandicapten Raad. 
• Parkeeroverlast Rijksstraatweg (parkeren op de rijbaan). Er is onderzoek naar de mogelijkheid 

van een parkeerverbod. Dit is geen wens van het wijkoverleg. Wel mogen parkeren op de 
Rijksstraatweg haalt de snelheid uit het verkeer. 

• Monumenten boerderij West-einde (v.d. Valk) 
 


