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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum: 12 november  2007, 19.30 – 23.00 uur   
Plaats: De Bron, Mauritsstraat. 
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1. Opening en mededelingen Actie door: 
 Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 
Mededelingen. 
Joé Bos gaat met zwangerschapverlof van 27 november – 1 april 2008. 
 
Aanspreekpunten in die periode zijn Louis bakker, Hans Muntz en Heleen Brunings 
en Stenny Struik. 
 
Op verzoek van Joé worden agendapunten 6 en 7 naar voren gehaald. 

 

2. Woonvisie  
 De gemeentelijke aansluitingen in de Ds. Sl. Visserstraat zijn uitgevoerd. 

 
Woonvisie zal van onze aannemer Hoeke gebruik maken om de hemelwater 
aansluitingen van de achterpaden te realiseren. De voorzieningen zijn getroffen.. Eind 
april 2008 zal Woonvisie de werkzaamheden afronden.  
 

 
 
 
Woonvisie 

3. Concept-jaarplan.  
 Opmerkingen op de volgende punten 2.1.2., 2.1.3, 2.2.3-, c, e en f., pag 6 -2.3.3. punt 

4 . 
 
Het concept-jaarplan wordt met wijzigingen + aanvullingen aangepast.  
 
Ook het punt veiligheid wordt ingebracht. 
 

 

4. Evaluatie spelregels.  
 Joé Bos vraagt om eventuele op-en of aanmerkingen te mailen aan Ankie 

Feldbrugge. a.feldbrugge@ridderkerk.nl vóór 17 november 
 
Joé heeft aan Ankie het volgende teruggekoppeld:  
Het wijkoverleg heeft aangegeven dat de startnotitiedatabank voor hen veel prioriteit 
heeft. Het wijkoverleg vindt dat de communicatie met de gemeente goed is. 
 

 

5. Ingebrachte punten uit het wijkoverleg. 
Zie bijlage 3.  
Parkeren Pruimendijk. 
Onderzocht wordt welk verkeersbesluit er genomen moet worden om de gevaarlijke 
situatie op de Pruimendijk op te heffen.  
De parkeervakken in de G. Flohilstraat worden zo spoedig mogelijk aangelegd. 
 
Petra van Nes zorgt dat er een stukje in de Combinatie wordt gepubliceerd over het 
foutief parkeren. 
 
Zebra Rijksstraatweg. Er komt een vervolggesprek in het gemeentehuis met de 
volgende personen: de heer Versteeg, (An) Maarten van der Staay, Petra van Nes- 
de Man, Hans Muntz, Leo Gielbert en Henk van de Bent (politie). Het wijkoverleg is in 
meerderheid vóór handhaving van het zebrapad. 
  
Reactie Hans Muntz: Dinsdag 11 december heeft er een gesprek plaats gevonden 
waarbij naast mevr. Van Nes ook de heren Versteeg, Gielbert,Van der Staay, Van de 
Bent, Van de Berge en Muntz aanwezig waren. Tijdens dit gesprek is besloten om in 
januari 2008 opnieuw met elkaar om tafel te gaan. In de tussentijd zal de gemeente 
bekijken of een heroverweging van het eerder genoemde verkeersbesluit nodig is. 
Tot het tweede gesprek zal de VOP aan de Rijksstraatweg niet worden verwijderd. 
Het bezwaarschrift van de stichting Oude Kern zal tot deze tijd worden opgehouden. 
 
Hans Muntz kijkt of de bebording bij de zebra t.h.v. de DS. Allendorpstraat  in orde is.  

 
 
 
 
 
 
 
Petra van Nes-de 
Man 
 
 
 
 
 
 
Hans Muntz 

 Aankopen De Bron. 
De volgende personen worden aangeschreven voor een gesprek. Ton Versteeg 
(gereformeerde kerk), Maarten van der Staay(hervormde kerk), 

Miranda van 
Duijn/Olaf van Erne 
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Wim van Wingerden (Voetbalver. Rijsoord), Harry Vos (school De Klimop), Debbie 
Kramer (School De Piramide), Henk Jansen (visvereniging). 
 
Restauratie schoolhuis. Het wijkoverleg spreekt haar zorg uit over de verpaupering 
van het school. Wanneer wordt er actie ondernomen? 
 
Parkeren Mauritshoek. Er wordt een volledig plan uitgewerkt. Belangrijk hierbij is dat 
er een evenwicht is tussen groen en parkeerplaatsen.  
 
Waterschap. 
Extra parkeerplaatsen aanleggen aan de oostzijde viaduct van de Pruimendijk.  Begin 
2008 start het onderzoek of hier werkelijk sprake is van een parkeerprobleem. 
Doortrekken van het fietspad bij de oprit Neshoeve. De gemeente is in overleg met 
het Waterschap. 
 

 
 
 
Heleen Brunings 

7. Stand van zaken wijkbudget. 
 
(uitdraai begroting en financieel overzicht) wordt met het verslag meegestuurd. 
 

 

6. Verslag & actielijst d.d. 10 september 2007. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
N.a.v. 

 

 Pag 4. Over het voorstel uitvoering zebrapad Schalksedijkje worden de bewoners 
ingelicht via het gemeentejournaal.  
De zin de rotonde Noldijk/Rijksstraatweg wordt geschrapt uit het vastgestelde 
verslag.  
Pag. 6. 
3e alinea. brief naar Rijkswaterstaat moet zijn brief naar Het Waterschap.  
Pag 3.  punt 4. Het smeedijzeren hekwerk wordt niet geplaatst op de damwand.  
 
Afgevoerde actiepunten. 
• Speelterrein Mauritshoek: Louis is wezen kijken samen met de aannemer. In 

verband met de hoogteverschillen op het betreffende speelterrein is inzaaien niet 
mogelijk. De maaimachine schuift dan namelijk bij het maaien het gras en de 
heuvels kapot.  
Wel zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van dit speelterrein: er zijn 
verbodsbordjes voor honden neergezet, het bankje is of wordt z.s.m. 
gerepareerd. Het zand onder de speeltoestellen wordt aangevuld indien dit 
noodzakelijk is voor de valbeveiliging. Er wordt geen andere ondergrond 
aangebracht. 

• Graskant tussen fietspad en de rijweg a/d Rijksstraatweg t.h.v. het Struweel is 
hersteld.  

• Tekst schoolzone is verplaatst. 
• Meedenken/praten over het Waalbos. Naar tevredenheid verlopen.  
• Brief gestuurd aan Rijkswaterstaat voor klimplanten tegen geluidswallen.(Peter 

Freling) 
Hr. van der Poel van Rijkswaterstaat had telefonisch antwoord op de brief van Peter 
Freling. Op 26-10-2007.  
Over het verwijderen van graffiti zei hij dat men dat alleen doet als het schokkende 
taal betreft, reden mag duidelijk zijn. De panelen boven de "duiker" worden hersteld 
en beplant en bij de Vlasstraat/viaduct gaan ze, eventueel, ook schermen plaatsen, 
maar omdat die er nooit gezeten hebben hield hij een slag om de arm. 
• Wortelopdruk Mauritshoek: In combinatie met de plannen voor het oplossen van 

de parkeerproblematiek, eventueel aanleg woonerf e.d. wordt ook de 
boomwortelproblematiek meegenomen.  

 
Actielijst. 
Buurtbus. Maarten van der Staay bespreekt dit met het bestuur. Meenemen in het 
programma van eisen.  
Wensen Vlasstraat. Wim van Wingerden sluit zich aan bij de werkgroep Vlasstraat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijkswaterstaat/Peter 
Freling 
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Opstap bij de lift in Strevelszicht verlagen Paula maakt een afspraak met Rijka Freling 
en de opzichter van Woonvisie, om samen ter plaatse de mogelijkheden te gaan 
bekijken.  
Herplantplicht bomen Waalweg. Dit punt ligt bij de afdeling VVH. Er is vandaag bij de 
afdeling navraag gedaan wie hiermee bezig is (geweest) en wat de uitkomst is. 
Betreffende ambtenaar was niet aanwezig. 
Twee bomen Geerlaan: deze bomen zijn opnieuw dood gegaan doordat er sprake is 
van wateroverlast (of een hoge grondwaterstand). Voordat de bomen worden 
teruggeplant, moet dit eerst worden opgelost. Aan de Geerlaan is onlangs een 
nieuwe opstelplaats voor minicontainers gerealiseerd.  
De oude opstelplaats wordt omgevormd tot een heestervak met een doorgang zodat 
bewoners met hun kliko’s toch naar de nieuwe opstelplaats kunnen rijden. Bij deze 
omvorming wordt ook bekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om 
de afwatering te verbeteren. Zodra dit is opgelost, zullen de bomen worden geplant. 
Uiterlijk maart 2008 opgelost. 
 

Paula Esvelt 
 
 
 
Vergunning en 
Handhaving 

7. Rondvraag  
 Joop Horsten. Omdat er alleen een fietspad is op de oprit naar het viaduct tussen de 

Mauritsstraat en de Geerlaan is de vraag of het mogelijk is dat er een verbod komt 
voor bromvoertuigen op dit gedeelte en ze te laten rijden op de hoofdweg. Dit omdat 
het nu een gevaarlijke situatie is voor voetgangers.  
Leo Gielbert. Om de bereikbaarheid van Rijsoord te waarborgen is het verzoek dat 
betrokken partijen met elkaar een en ander overeenstemmen, zodat niet alle 
toegangswegen afgesloten zijn. Dit wordt intern meegenomen. 
An Versteeg. De lantaarnpaal tussen de Rijsoordsestraat en de brug staat op het 
fietspad. 
Toehoorder de heer Maaskant: Wanneer wordt aanpassing verharding uitgevoerd 
van de Waaldijk, vanaf Lagendijk tot aansluiting Rijksstraatweg in westelijke richting.  
Staat op planning 2008. 
Debbie Kramer. Glasbak bij school De Piramide s.v.p. verplaatsen. 
Donderdag 15/11/07 wordt door de NV MAR de glasbak verplaatst richting de 
voetbalvelden. Dit is geen goede locatie  de route, deze is te ver bij de bewoners 
vandaan. Met de komst van de ondergrondse container wordt een definitieve locatie 
bepaald. 

  
Wensenlijst aanvullen met fietsenklemmen bij de bushalte Hervormde kerk. 

Hans Muntz 
 
 
 
 
 
 
Hans Muntz 
 

 
 
Vragen/ meldingen Het Waterschap: 0900 – 2005005.  
 
 
Fijne feestdagen. 
 
Volgende vergadering 28 januari in school De Klimop.  
 
 
 

 Actielijst  
Verslagnr. Omschrijving q Actie  Uit te voeren Uiterlijke 

oplossing 
April 2006 Herplant bomen Waalweg  Louis Bakker  Vergunning/ 

handhaving 
2006 Wensen Vlasstraat Hans Muntz , Piet 

Dekker,Petra van 
Nes 
Leo Gielbert, Wim 
van Wingerden 

 
 

 
 

Nov 2006 Status van het wateroverlast probleem  
in Mauritsweg/ Mauritshoek/28/2 
vervolgoverleg 14/11 

Aart den Hartog 2008  
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Jan 2007 Rapportage Noldijk - Voorweg Hans Muntz 2008  
Jan 2007 Rekken met klimplanten plaatsen 

geluidswal A16 + graffiti verwijderen, 
ook rekken t er hoogte van de 
Vlasstraat 

Rwstr./gemeente 
Brief schrijven a/ 
Rwst. 

2008  

Jan 2007 Opstap bij de lift in Strevelszicht 
verlagen. Paula maakt afspraak met 
Rijka. 

Woonvisie 2008  

Jan 2007 Meer duidelijkheid in brief naar 
bewoners Vlasstraat /Rijsoordsestraat/ 
Rijksstr.weg betr. herbestraten. T.h.v. 
Vlasgaarde 

Hans Muntz/Ron 
Kievits 

2008  

September 2007 6 bomen aan de Geerlaan 
terugplaatsen.  

Louis Bakker  Uiterlijk maart 
2008 
teruggeplant 

November 2007 Doortrekken fietspad bij de Neshoeve Hans Muntz   
November 2007 Aansluitingen achterpaden Ds. SL. 

Visserstr. hemelwater  
Woonvisie April 2008  

November Kijken of de bebording in orde is bij de 
DS Allendorpstraat 

Hans Muntz Januari 2008  

November 2007 Oprit Mauritsstraat- naar viaduct 
Geerlaan wordt als gevaarlijk ervaren. 
Mogelijkheden bekijken/aanleg  trottoir 
of brommerverbod 

Hans Muntz Januari 2008  

 
 
Aandachtspunten vanuit de wijk. 

• UMTS masten  
• Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong. 
• 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) 
 


