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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:3 november  2008, 19.30 – 22.45 uur   
Plaats: School “Piramide”, Gerard Alewijnszstr. . 
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 
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 dkramer@obsdepiramide.nl 
Joé Bos    Gem. Ridderkerk, coördinator j.bos@ridderkerk.nl 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
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 
An Versteeg    Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
 
Afwezig: 
Ad Vermeulen    Waterschap Hollandse Delta a.vermeulen@wshd.nl 
René Belder    Stichting Dynamiek rbelder@dynamiek.org 
Jon Hermans    Burgemeester/Wijkportefeuillehouder Rijsoord 
Marion v. Wijngaarden   Vert. De Piramide marion@vanwyngaarden.nl@ 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wimw@wjvanwingerden.demon.nl 
Vacature    Politie Rijnmond 
Mark Lunter    Vert. school De Klimop 
 
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.  
 
Met kennisgeving afwezig Marion van Wijngaarden en Wim van Wingerden.  
Mark Lunter heeft zich later afgemeld.  
 
Joé Bos en Hans Muntz komen een uurtje later omdat zij andere verplichtingen hebben. 
 
Vanaf november is Corina Donker (politie) werkzaam bij het district Brabant.  
Het is nog niet bekend wie haar opvolger/ster wordt. Peter Freling schrijft namens het wijkoverleg 
een brief aan de politie met het verzoek z.s.m. opvolging te regelen en in de tussentijd een 
contactpersoon te regelen. 
Peter zorgt dat deze brief via Stenny aan het Wijkoverleg wordt verspreid. 
 

 

2.  Verslag 15 september 2008-11-05 
 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
N.a.v. punt 6.  

 Volgens afd. SB gaat de waterlozing van het dierenasiel geen problemen geven voor de 
riolering van De Sandelingeweg.  

 Petra van Nes en Maarten van der Staay zijn naar de opening van het Waterschaphuis 
geweest. Als ludiek geschenk hadden zij een vaas met krabbenscheer meegenomen. 
Dit heeft geresulteerd tot een afspraak met het Waterschap Hollandse Delta om te gaan 
discussiëren over de toename van krabbenscheer in De Waal. 

N.a.v. actielijst. Herplantplicht bomen Waalweg. Piet Dekker heeft de bewoner benaderd en 
toestemming gekregen dat het wijkoverleg bomen mag laten planten. Louis Bakker heeft 10 bomen 
(essen) besteld. 
 
Afgevoerd actiepunt. 
Herplant bomen Waalweg. 
 

 

3. Woonvisie 
 
De containers in de Mauritshoek zijn verwijderd.  
 
Naar aanleiding van pogingen tot inbraak in Strevelszicht krijgen de bewoners van de begane grond 
een buitenlamp. 
 

 

4  Punten Louis Bakker en Hans. Muntz 
 

1. Binnenkort uitgevoerd: beton reparatie van de brug over de Waal. Uitvoering van de leuning 
en het schilderwerk zal plaatsvinden, zoals eerder was afgesproken. Maarten gaat namens 
het wijkoverleg een brief schrijven aan Ico Goedhart over de eerder uitgesproken wens van 
de bewoners betreffende de uitvoerende werkzaamheden van de brug. ).  

2. In de Mauritshoek zullen een aantal plantvakken omgevormd worden.  
Louis sluit e.e.a. kort met Ankie van Ee over de plantvakken. Bewoners worden ook 
geïnformeerd.  

3. Na raming van de kosten van herinrichting van de speelplaatsjes achter de Mauritsweg 
krijgen bewoners en het wijkoverleg inzage in het definitieve plan.  

4. De borden Rijsoord (gemeente Ridderkerk’) zijn op woensdag 5 november geplaatst. 
5. De beukenhaag aan de Rijsoordsestraat wordt standaard op 80 cm hoogte gehouden. 

Louis is ter plaatse gaan kijken en ziet geen noodzaak de beukenhaag lager te snoeien 
De ter plaatse boom belemmert het uitzicht ook niet. Verkeerstechnisch is hier ook naar 
gekeken.  

6. Bij het speelterreintje aan de Rijksstraatweg t.h.v. het waterschaphuis wordt nog een aantal 
aanpassingen gedaan. 
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5. 
 

Ingebrachte punten 
 
Evaluatie gesprek burgemeester en Joé.  
Tijdens het gesprek met de burgemeester hebben een aantal leden hun onvrede geuit over de 
summiere informatie van sommige projecten. Zij verwachten meer participatie. De afspraak is 
gemaakt dat er de komende periode 2 á 3 keer in klein comité bij elkaar wordt gekomen. De 
vervolgafspraken zijn gepland op 13 november en 4 december. Daarna worden de gesprekken 
teruggekoppeld naar het wijkoverleg. De leden van Stichting Oude kern zijn van mening dat er voor 
gewaakt moet worden, dat men in aparte groepjes gaat vergaderen.  
 
Stand van zaken wijkbudget 
Stand van zaken in de vergadering uitgedeeld. De niet aanwezigen krijgen de uitdraai per post 
toegestuurd.  
Evaluatie wijkbudgetten is gepland op 19 november a.s. Aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis.  
 
Rijsoordse Bos onderhoud. 
Reactie: Dienst Landelijk Gebied. 
Na de voorbereidingen voor het project Bos Rijsoord door mijn collega's Alinda Lok en Piet Muns heb 
ik het uitvoeringstraject van hen over genomen. Wat betreft de stand van zaken kan ik u het volgende 
melden: 
De aannemer heeft afgelopen voorjaar/zomer het overgrote deel van het werk conform plan 
uitgevoerd. Er heeft flink wat grondverzet plaats gevonden waardoor het terrein nu ook even flink 
verruigt. Het terrein heeft even de tijd nodig om, qua vegetatie groei, weer te stabiliseren. Binnenkort 
zal de aannemer het gebied maaien. Tegen de snelweg aan wordt dan nog het nodige bosplantsoen 
aanplanten en elders in het terrein enkele kleine boomgroepen. Na de aanplant en enkele kleine 
restpuntjes is de aannemer klaar. Vanaf begin volgend jaar neemt Staatsbosbeheer het beheer van 
het gebied over.  
  
Wat betreft de hekken in het gebied: Staatsbosbeheer zal een deel van het gebied laten begrazen 
door koeien. De voorzieningen die hiervoor nodig zijn hebben wij alvast meegenomen in de aanleg. 
Het gebied binnen de omheining zal extensief worden begraasd. In de praktijk betekend dat er 
hooguit 2 koeien rond zullen lopen, genoeg om het gebied open te houden maar ook ruimte open te 
laten voor interessante vegetatieontwikkeling. Buiten de omheining zal SBB hooguit 2 keer per jaar 
maaien langs paden en andere delen die open moeten blijven. Het gebied is en blijft openbaar 
toegankelijk (honden aan de lijn), ook binnen de omheining. Wellicht is het aardig eens een keer 
contact op te nemen met Staatsbosbeheer zodat ze hun ideeën en plannen voor het gebied kunnen 
toelichten. Contactpersoon daar is Dhr. Wesdorp, A.Wesdorp@staatsbosbeheer.nl. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd 
contact met mij opnemen. 
  
Met vriendelijk groet, 
  
Rudolf Wesselius 
Technisch medewerker 
___________________________  
Dienst Landelijk Gebied  
Vanaf 29 september 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN Den Haag 
 
Postadres: 
Postbus 19275 
2500 CG DEN HAAG  
T:    (070) 3371228 
F:    (070) 3694485 
 r.f.wesselius@minlnv.nl 
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 Peter Freling stelt voor om Rudolf Wesselius op één van de volgende vergaderingen uit te nodigen. 
Verdwijnen Spar 
Petra van Nes heeft naar aanleiding van dit bericht contact gehad met Marten Japenga van de 
Christen Unie. Volgens Ankie van Ee hebben een aantal mensen belangstelling in de doorstart van de 
winkel. De bewonersvereniging heeft een aanvraag bij de gemeente gedaan of het mogelijk is om een 
bedrijfspand om te bouwen tot woonruimte. Het principe besluit van de vereniging voor het pand is 
woonruimte, maar staat niet onwelwillend tegen een bedrijfspand die zorgt voor de sociale cohesie. 
 

6. Rondvraag 
 
Petra van Nes-de Man 
Aan de Vlasstraat tegenover huisnr. 22 staan oude kassen. Daarin is sinds ongeveer 2 maanden een 
auto in-en-export gevestigd. De gemeente is hier een handhavingszaak begonnen. Er was een 
vooraankondiging dwangsombeschikking uitgegaan. Hier is geen reactie opgekomen. Er is toen direct 
een dwangsombeschikking verstuurd dat zij moeten stoppen met hun activiteiten en als zij dat niet 
doen dat die dwangsom geïnd gaat worden.  
 
Piet Dekker. Enkele mensen vragen zich af van wie het achterpad is tussen de Mauritsweg en Mauritshoek. Men 
stoort zich aan het feit dat mensen uit de Mauritsstraat parkeren in de Mauritshoek. Bewoners hebben deuren 
gezet in het hek. Volgens bewoners een hek van de gemeente.  
Het achterpad is van de gemeente Ridderkerk. Bij de ontwikkeling van de Mauritshoek heeft de Gemeente 
Ridderkerk het hek geplaatst. Vervolgens is het eigendom over gegaan naar de bewoners. Zij hebben hier toen 
een schrijven over gehad. Zij mogen dus zelf beslissen over het maken van een poort in dit hek. 
 
Afsluiting Hoogzandweg.  
Zie brief. RU08/07650-SB/hm 
 
Hans Muntz. 
De planning is dat in week 45 aan de Linnenstraat een fietsoversteek met blokmarkeringen komt, 
tevens worden er borden geplaatst.  
 
Qbuzz 
De route van de nieuwe buslijn is nu definitief. Vanaf 4 januari gaat buslijn 92 ook op zondag rijden.  
Vervoerplan 2009 aan een ieder toegestuurd. 
Peter en Maarten gaan nog brainstormen over de aanpassing route van de buurtbus.  
Een ontsluiting van de Gebroken Meeldijk voor de buslijn moet aangevraagd worden bij Het 
Waterschap.  
 
Overkapping Rijksweg.  
Maarten meldt dat de gemeente Zwijndrecht een onderzoek heeft laten doen naar het overkappen 
van de rijksweg. Hij hoopt dat de gemeente hier ook iets mee doet. Joé meldt dat een werkgroep van 
het wijkoverleg West en het Beleidsplatform Natuur en Milieu hiermee aan de slag gaat. Zij zal 
Maarten deze informatie even doorsturen. Aan de werkgroep is aangegeven dat andere 
wijkoverleggen erg geïnteresseerd zijn in hun bevindingen. 
 
Op dit moment is er geen budget voor de uitvoering van het voetpad langs de Geerlaan bij de 
Mauritsstraat. 
 
 
Een projectontwikkelaar heeft een bewoner benaderd over de eventuele bouw van huizen op het stuk 
grond bij de Mauritsstraat ter hoogte van het viaduct. Hiervan is niets bekend bij de gemeente. 
Op 13 november wordt het in klein comité ter sprake gebracht. 
 
Debbie Kramer: School de Piramide heeft het certificaat “school op safe”ontvangen.  
 
 
Voor klachten m.b.t. zaken voor het Waterschap dient men rechtstreeks contact op te nemen 
met het Waterschapsloket.0900-2005005 (€ 0.10/min) of e-mail 2005005@wshd.nl. 
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Website Waalbos. 
De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie is bezig met de realisering van het Waalbos. 
 Meer hierover kunt u vinden op de volgende site  
 http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=120,1641402&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_i
d=113252&p_node_id=172814&p_mode=BROWSE. 
Helaas is deze informatie niet helemaal bij gewerkt. Op ons verzoek zal deze de komende week worden 
bijgewerkt.  
 
Volgende vergadering 8 december gezamenlijk met het wijkoverleg Oostendam. 
 
Ideeën voor invulling van de avond zijn welkom.  
 
 

 Actielijst 3 november 2008  
Verslagnr. Omschrijving  Actie  Uit te voeren Uiterlijke 

oplossing 
Jan 2007 Rekken met klimplanten plaatsen geluidswal 

A16 + graffiti verwijderen, ook rekken teer 
hoogte van de Vlasstraat 

Rwstr./gemeente 
Brief schrijven a/ 
Rwst. 

Rijkswaterst. 
heeft aan 
Petra 
toegezegd 
actie te 
ondernemen 

Petra neemt 
weer contact op 
met RWS 

November 
2007 

Fietspad op Geerlaan  
 

Hans Muntz 
 

2008 Hans Muntz 

 
Aandachtspunten vanuit de wijk 

 UMTS masten  
 Bebouwing Nissanterrein, voormalige garage Berkman/De Jong. 
 Monument boerderij West-einde (v.d. Valk) 
 Polder Nieuw Reijerwaard/Freshworld 
 Oplossen Wateroverlast-problematiek Mauritsweg/Mauritshoek 
 Uitvoering kruising Noldijk – Rijksstraatweg (2009) 
 Doortrekken fietspad aan de Pruimendijk naar fietspad A16 
 Parkeerstrook aan de Pruimendijk  
 Er worden na de kap nieuwe bomen geplant a/d Geerlaan 
 Schoolmeestershuis 

 


