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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:16 juni 2008, 19.30 – 22.45 uur   
Plaats: School “De Klimop”, Gerard Alewijnszstr. 48. 
 
 
 
 
Aanwezig: 
Petra van Nes - de Man   Voorzitter klaaspetra@hotmail.com 
Stenny Struik    Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl 
Hans Muntz    Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl 
Piet Dekker    Woningbouwver. “Rijsoord”/REO 
Maarten van der Staay    Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.nl 
Marion v. Wijngaarden   Vert. De Piramide roma.holding@worldonline.nl 
Peter Freling    Bewonersvereniging Jonge Jan pfreling1@hetnet.nl 
Paula Esvelt    Woonvisie, consulent  p.esvelt@woonvisie-ridderkerk.nl 
Lex van den Bos   Bewoner ’t Zwaantje lvandenbos@kpnplanet.nl 
Leo Gielbert    Stichting Oude Kern Rijsoord  
Debby Kramer    O.B.S. De Piramide d.kramer@obsdepiramide.nl 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl 
Joé Bos    Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl 
Corina Donker    Politie Feijenoord/Ridderster corina.donker@rijnmond.politie.nl 
An Versteeg    Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
 
Afwezig: 
Ad Vermeulen    Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
René Belder    Stichting Dynamiek rbelder@dynamiek.org 
Jon Hermans    Burgemeester/Wijkportefeuillehouder Rijsoord 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Wim.Belder    Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
Wil Leensvaart    Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Joop Horsten    Leefbaar Rijsoord joophorsten@planet.nl 
 
 
Afschrift aan: 
 
Burgemeester J.H.M. Hermans – Vloedbeld (wijkportefeuillehouder) 
Mevrouw H. van Ginkel, afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
Mevrouw M. van Duijn ,afdeling SPO 
Mevrouw F. van de Wind/ T. Langerak – afd. VV&H team Veiligheid 
De heer W. Popkes – afd. VV&H team Handhaving 
Mevrouw E. van Pagee, afd. Stedelijke Ontwikkeling 
De heer H. van den Berge – afd. Stedelijk Beheer 
De heer P. Vermeulen, SRS p.vermeulen@ridderkerksport.nl 
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk a.ouwens-slingerland@hccnet.nl 
De heer S. de Nooij, agendalid SWOR sdenooij@swor.nl 
Prot. Chr. Basisschool De Klimop agendalid (klimopridderkerk@zonnet.nl  
Archief (per interne post def.verslag) 
Inter/Intranet.def.verslag 
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1. Opening en mededelingen. Actie door: 
 Petra van Nes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 
Vanaf het nieuwe schooljaar start school De Piramide met B.S.O (buitenschoolse opvang). Zij 
besteden dit uit aan kinderopvang Bobo. Kinderen van school De Klimop kunnen hier ook gebruik 
van gaan maken. Tijdens het directeurenoverleg zal dit punt ook ter sprake komen.  
 
Er is nog steeds onduidelijkheid over het schoolmeesterhuis. Joé heeft doorgekregen dat de school 
binnen enkele weken gesloopt zal worden. Omdat de gesprekken met Roos nog niet zijn afgerond, 
kan er niet verder op ingegaan worden. 
De deelnemers zijn zeer ontevreden, dat er één maand na het collegebezoek nog vaag wordt 
gedaan. Zij vinden dat er klungelig wordt gehandeld net als met de boerderij bij Van der Valk. Op de 
eerder, door Peter Freling en Maarten van der Staay (namens de kerkenraad) verstuurde brieven is 
ook niet gereageerd.  
 
Met agenda verzonden: 

• Informatie beleid & uitvoering A0 reclameborden. note: Gemeente wijst de lichtmasten aan 
waaraan borden kunnen worden geplaatst. Totaal 75 locaties in de gemeente. Voor 
Rijsoord geldt dat het hier alleen gaat om borden op de Geerlaan. 

• Informatie markering van wegen. 
• Informatie speelterrein. 

 
Ter vergadering uitgedeeld: informatie actie herplantplicht bomen Waalweg. 
 

 

2. Ingebrachte punten/ wijkideeën. 
• Trapje Rijksstraatweg – Rijsoordsestraat: veel klachten wegens het ontbreken van een 

tweede leuning. 
• Ook is verzocht het hekwerk op de brug weer in de oude staat te brengen. Dus wit i.p.v. 

blauw.  
Reactie Hans: 

De brug (brugdek) wordt binnenkort verder opgeknapt. 
Daarna worden de overige brugleuningen aan weerszijde geschilderd (wit), incl. de bovenlegger 
blauw. 
Overigens nog een vraag: komen er nog bloembakken aan de leuning te hangen i.v.m. het nog uit 
te voeren schilderwerk en hoe worden deze bevestigd. Is de leuning hierop berekend? 
De nu aanwezige leuning wordt nog wel vervangen.  
Een tweede leuning op de trap heeft geen functie. De breedte van de trede is te groot om met beide 
handen zowel links als rechts vast te houden. 
Alle dijktrappen zijn overigens voorzien van 1 leuning . 
Verzoek: prullenbakken die bijna nooit worden gebruikt te verplaatsen naar locaties bij bankjes. 
Reactie Joé: als er extra bakken worden geplaatst moeten deze ook worden geleegd. Het budget 
van de wijkbeheerder is op basis van het aantal geplaatste papierbakken. Ook zou dan 
onduidelijk zijn wie evt. gesloopte papierbakken gaat betalen. 
Joé heeft met Louis afgesproken bij het leegmaken van de papierbakken om te inventariseren 
welke bakken er slecht gebruikt worden. Dan kunnen deze eventueel worden verplaatst. Zodra dit 
bekend is, worden de bakken omgezet naar de locaties van de nieuwe bankjes. 
 

• Hans gaat na of de gemeente bereid is om geld beschikbaar te stellen voor een kunstwerk 
op de nieuw te realiseren rotonde Noldijk/Rijksstraatweg. 

 
• Nagaan of het mogelijk is om het talud Waaldijk / Rijksstraatweg geschikt te maken voor het 

inzaaien van bloemenmengsel. (Bewoners zijn bereid het zelf te onderhouden). 
 
Antwoord Louis: advies wordt gevraagd aan de buitendienst. Er zijn namelijk een aantal aspecten 
waar rekening mee moet worden gehouden.  
 

• Terreintje tussen de Vlasstraat – Linnenstraat en Witbloemstraat geschikt maken als 
kinderspeelplaats. (reactie van Hanke Boom meegezonden met verslag). 

Voorstel is om bewoners, die hierom gevraagd hebben contact op te laten nemen met Hanke 

Hans M. vraagt 
projectleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Muntz 
 
 
 
 
Joé Bos/Louis 
Bakker 
 
 
 
Hans Muntz 
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Boom. Dan kan er bekeken worden of het te realiseren is dat het tuimelrek, een bankje en de 
prullenbank, afkomstig van Het Zwaantje hier naar toe verplaatst kunnen worden.  
Ankie van Ee stelt voor om de betonnen pingpong tafel te verplaatsen naar het speelplaatje aan 
de Vlasstraat.  
 

Reactie Hanke Boom. t.a.v. bezoek Witbloemstraat op 25 juni leidt tot het volgende: 
ik heb daar gesproken met dhrn. v/d Meer en Hurekamp 
  
Enkele aspecten: 
het grasveldje is openbaar, echter: 
a. via pad met recht van overpad alleen te bereiken 
b. het maaiwerk voert de laatste 2 jaar hr. Hurekamp uit van Vlasstraat 7 (daarvoor de wijkploeg, 
vaak via vragen) 
  
gezien de vraag over toename van meer jonge kinderen in de buurt 
Hanke gaat na wat het huidige aantal kinderen binnen het 'verzorgingsgebied' van het grasveldje is. 
  
uitgelegd dat ik(de gemeente) op dit moment nog niets kan doen i.v.m. de staat van 
speelplaatsenonderzoek / 3%  norm 
de achtergrondinfo over de 3% norm heb ik hen medegedeeld 
eerst moet voor de gehele gemeente de maatregelen voor de jongste leeftijdsgroep in beeld zijn 
dit moet leiden tot een plan van aanpak met prioriteiten, met financiële mogelijkheden. 
  
idee om toestellen te schuiven 
deze optie maakt deel uit van het speelplaatsenbeleid 
het blijkt dat bij sommige speelplekken nog nauwelijks jonge kinderen wonen, de speeltoestellen 
kunnen dan elders veel meer nut hebben  
de toestellen moeten echter wel passend zijn (klimrek -Zwaantje- en tafeltennistafel -school- zijn niet 
voor de jongste doelgroep) 
Als voorbeeld laat ik de Mauritshoek zien.  
Er wonen nauwelijks jonge kinderen. De wipwap zou daar niet meer nodig zijn. 
Terwijl die in de Witbloemstraat goed van pas komt. 
  
kunnen ze er zelf iets zetten? 
- ik constateer nogal onjuiste speelconstructies in de aangrenzende tuin. Als het zo wordt dan kan 
het niet. 
in overleg met een geschikt toestel, passend op de grasondergrond, zie ik wel mogelijkheden 
  
ter plekke constateerde ik kinderen die er spelen; gebruik als informeel grasspeelveldje 
(balspel/handstand ed). 
  
afspraken: 
1. nagegaan wordt hoeveel kinderen tot 7 jaar in de omgeving wonen  
2. ik hou de contactpersoon,  Andre v/d Meer, Blauwbloemstraat 4 tel 421386. op de hoogte van 
de ontwikkeling speelplaatsenbeleid 
3. eigen initiatief kan indien de zaak voldoende veilig is 

 
 

 
Louis Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joé /Hanke 
Boom 

3. Overzicht van de ingebrachte ideeën en stand van zaken wijkbudget. 
Totaal Wijkbudget Rijsoord.  Bespreking 10 juni 2008  
  Rev1. 11 juni 2008   
  2008  2008  

Budgetidee  Begroting  Werkelijk Goedgekeurd 
      
Fleur en Kleur   €         6.500,00  *   
Rijsoorddag   €         5.500,00    €      5.500,00  10-6-2008 
La Pipe   €            750,00    €         750,00  10-6-2008 
Inzaaien talud 1000 m²   €            320,00  *   
BBQ Strevelszicht   €            200,00    €         200,00  10-6-2008 
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Lief en Leed commissie (2 straten)   €            100,00    €         100,00  10-6-2008 
Oranje Ver. Intocht Sint-Nicolaas   €            800,00  *   
Vereniging Nieuw Reijerwaard   €         1.075,00    €      1.075,00  10-6-2008 
Stichting Rijsoord Bereikbaar   €         1.500,00    €      1.500,00  10-6-2008 
Familiedag VV Rijsoord   €                   -       
Invaliden toilet VV Rijsoord   €         3.000,00  *   
Prullenbak bij bankje Mauritsweg/Rijksw.   €            300,00  *   
Prullenbak bij bankje Groenland   €            300,00  *   
AED bij De Zwaan (€ 3250 + € 800 kast)   €         4.050,00  *   
Kunstwerk op nieuwe rotonde      
Dorpsmaaltijd tijdens Rijsoorddag      
Kosten 2007, uitgegeven van budget 
2008   €         3.461,00    €      3.461,00  10-6-2008 
Activiteitenkalender 2009   €         3.750,00  *   
Vrijwilligersavond (Organisatie Rene B.)   €         1.000,00  *   
      
      
      
      
      
      
Totaal   €        32.606,00    €    12.586,00   
Beschikbaar budget 2008   €        24.000,00     
Tekort/overschot   €         8.606,00     
      
Document: MvdS/Wov.049      
M. van der Staay, 11 juni 2008. Rev.1      
* = Nog nader goed te keuren door WijkIdeeTeam.      
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4. Woonvisie 

 
 

 Bewoner van de Mauritshoek is aangesproken over het onderhoud van zijn tuin. 
Te hoge drempel in Strevelszicht is opgelost. 
 

 

5. Status Rotonde Noldijk/Rijksstraatweg. 
 
Bewoners Rijkssstraatweg  144 t/m 320 & 167 t/m 325. Noldijk 1 t/m 45 en het Barendrechtse deel. 
Gebroken Meeldijk 1,2, 2A en het  wijkoverleg krijgen op 26 juni een brief en de 3 voorstellen 
toegestuurd. 
 
De uitvoering van de werkzaamheden zal in de periode van 1 april tot 1 oktober 2009 plaats vinden.   
 

 

6. Verslag 31 maart 2008- 
 
Wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v. actielijst. 
 
Status van het water overlast Mauritsweg/Mauritshoek. Met de betrokkenen is overleg geweest. Een 
aantal zaken is al opgelost. Zodra duidelijk is hoe en wanneer alles opgelost gaat worden komt er 
een vervolg overleg met de gemeente..  
 
Doortrekken fietspad aan de Pruimendijk. Vanaf de kruising Rijsoordsestraat tot aan de A16 – G. 
Flohilstraat wordt dit jaar nog ontwikkeld. Gelijktijdig start de aanleg van parkeerplaatsen. 
 
Fietspad Pruimendijk aansluiten op fietspad A16. 
 
Verkeersbesluit Rijsoordsestraat. Met de uitvoering wordt gestart, zodra het bezwaarschrift van één 
bewoner is ingetrokken. 
 
Parkeerplaatsen a/d oostzijde van de Pruimendijk.  Er komen een aantal extra parkeerplaatsen 
naast het fietspad Pruimendijk. 
 
Uitgevoerde actiepunten. 

1. Aansluitingen achterpaden Ds. SL. Visserstr. hemelwater 
2. Drempel Strevelszicht.  
3. Plaatsen glasbak t.h.v. het gebouw van de visvereniging 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

7. Rondvraag. 
 
Piet Dekker. 

• Achterpad is tussen de Mauritsweg en Mauritshoek. hekken geplaatst. Dit punt komt terug op de 
actielijst van het collegebezoek). 

• Schoffelvuil op de Rijksstraatweg aan weerskanten van het fietspad. De aannemer wordt hierop 
aangesproken. 

 
Petra van Nes-de Man. De geplante bomen op de Geerlaan staan scheef en een aantal zijn dood. 
 
Lex van den Bos.. De verblijfsborden in de surfbocht moeten nog worden aangepast. Zolang dit niet 
is gebeurd kan er niet gehandhaafd worden. Lex heeft er weinig vertrouwen dat dit opgelost gaat 
worden. 
An Versteeg merkt op dat vissers bij de Waal kamperen/ overnachten. Ankie van Ee heeft ook de 
ervaring dat klachten/meldingen niet serieus genomen worden. 
 
Corina adviseert 112 te bellen voor meldingen waar direct actie op ondernomen moet worden. 
Zodra je 0900 belt maakt de telefoniste een melding. De volgende dag is de melding op het 
betrokken bureau.  

 
 
 
Actielijst 
collegebezoek 
 
 
 
Louis Bakkker 
 
Hans Muntz 
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In het vervolg zullen de werkopdrachten die gemaakt zijn naar aanleiding van de meldingen 
teruggekoppeld worden in het wijkoverleg. De resultaten van de werkopdrachten “surfbocht”mailt zij 
ook naar Lex van den Bos.  
 
Op 10 september wordt er een jeugdcontactdag georganiseerd op het terrein van De Fakkel voor de 
groepen 7 en 8 en de 1e klas van de middelbare school. Hierbij zijn diverse organisaties 
vertegenwoordigd. Maarten overlegt met de voorzitters van andere wijkoverleggen of één van hen 
belangstelling heeft om hier aan deel te nemen.  
 
Debbie Kramer.  

• Herbestraten trottoir voor school De Piramide 
• Aan de kant van de hoofdingang bij de parkeerplaatsen moet een betere opgang komen naar het 

trottoir. Kinderen fietsen op het trottoir en komen uit op het plein bij de kleuters.  (staat ook op de 
actielijst collegebezoek). 

• Op de parkeerplaatsen voor de school staan soms weken auto’s geparkeerd. 
• Vuilnisbakken verplaatsen 
• Beschilderen glascontainers. 

De glascontainers mogen worden beschilderd (zie onderstaand bericht). 
De kledingcontainer niet, want die is nieuw. 
 
Reactie Joé Bos: 
Daphne van Haren van Stichting Dynamiek heeft dit in Bolnes met jeugd gedaan samen met een 
graffitileraar. Wellicht dat er door degene van de school (die dit idee heeft ingediend) contact op kan 
nemen met Daphne van Haren of René Belder (op vakantie tot 7/7) voor informatie. 
  
Overigens moet ook even contact op genomen worden met mijn collega Arjan Breedveld (451 447) 
wanneer e.e.a. daadwerkelijk wordt gedaan. Hij heeft de contacten met de NV MAR en kan dan bijv. 
bekijken welke dag het beste uitkomt. 
 
Petra: 
Bijeenkomst over de structuurvisie voor Ridderkerk 2020-2030, dinsdag nm. 17 juni.  
 
Op dinsdag avond 17 juni wordt in de commissie samenwonen het bestemmingplan Waalbos behandeld. Petra 
vraagt spreekrecht aan om onderstaande punten nogmaals te benadrukken. 

1. Brug over De Waal. 
2. Openheid van de oever 
3. Locatie – afmeting ijsbaan.  
 

Op woensdag 18 juni ’s avonds is een info avond over de IJsselmondese knoop. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actielijst 
collegebezoek 

   
 
Vragen/ meldingen Het Waterschap: 0900 – 2005005.  
 
 
Volgende vergadering 15 september a.s. School De Piramide.  
 
 
 

 Actielijst  
Verslagnr. Omschrijving q Actie  Uit te voeren Uiterlijke 

oplossing 
April 2006 Herplant bomen Waalweg  vergunning 

/handhaving 
Petra gaat met 
bewoner 
praten 

 

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

Aart den Hartog  t.z.t. 
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Jan 2007 Kruising Noldijk - Voorweg Hans Muntz  2009 
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 Rijkswaterst. 
heeft aan Petra 
toegezegd actie 
te ondernemen 

November 2007 Doortrekken fietspad aan de 
Pruimendijk naar fietspad A 16. 
 
 

WSHD/Hans 
Muntz 

z.s.m.  

November 2007 Fietspad op Geerlaan viaduct wordt 
als gevaarlijk ervaren doordat 
brommers hier ook gebruik van 
maken. Mogelijkheid bekijken of zij 
naar de rijbaan kunnen worden 
gestuur. Voor zowel het Geerlaan als 
Lagendijk viaduct wordt bekeken of er 
wat gedaan moet worden aan de 
snelheden.  

Hans Muntz 
 

2008  

Jan 2008 Parkeerverbod Rijsoordsestraat in 
werking stellen. 

Hans Muntz Maart 2008 Zodra 
bezwaarschrift is 
ingetrokken 

Jan 2008 Extra parkeerplaatsen aanleggen a/d 
oostzijde van de Pruimendijk 

Waterschap/Hans 
Muntz/  
 

Maart 2008 z.s.m.. 

Juni 2008 Bomen Geerlaan staan scheef en een 
aantal zijn dood 

Louis Bakker September   

Juni 2008 Herbestraten trottoir voor de Piramide Hans Muntz september  
Juni 2008 Vuilnisbakken verplaatsen Louis Bakker september  
Juni 2008 Terugmelding werkopdrachten Corina Donker september  
Juni 2008 Aanpassen verblijfsborden surfbocht Hans Muntz z.s.m.  

 
Aandachtspunten vanuit de wijk. 

• UMTS masten  
• Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong. 
• Monument boerderij West-einde (v.d. Valk) 
• Polder Nieuw Reijerwaard/Freshworld 

 


