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 Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum:19 september 2011 
Locatie jeugdhonk van de voetbal vereniging Rijsoord 
Aanwezig: 
Stenny Struik    Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl 
Hans Muntz    Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl 
An Versteeg    Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Maarten van der Staay    Leefbaar Rijsoord maarten.vanderstaay@wanadoo.nl 
Wim Belder    Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
Piet Dekker    Woningbouwver “Rijsoord”/REO 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wjvanwin@xs4all.nl 
Eveline Freling    Sport en Welzijn e.freling@sportenwelzijn.nl 
Corstiaan Kanters   c.kanters@ridderkerk.nl 
Patrick Sepers    Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl 
Leo Gielbert    Stichting Oude Kern Rijsoord  
Wil Leensvaart    Bew. ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
Lex van den Bos   Bewoner het Zwaantje l lvdbos@upcmail.nl 
Maria Groeneweg    Locatieleider chr. Basisschool De Klimop 

maria.groeneweg@pcopbr.nl 
Arie van Asperen   Waterschap Hollandse Delta a.vanasperen@wshd.nl 
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Martijn Gorter Woonvisie, consulent m.gorter@wv.nl tel 494933 
Ingrid van Rookhuizen Locatie manager obs de Piramide 

ingrid.vanrookhuizen@3primair.nl  
Joop Horsten Leefbaar Rijsoord joophorsten@upcmail.nl 
Petra van Nes - de Man Voorzitter klaaspetra@hotmail.com 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
Ronald van Kasteele   DCMR ronald.vandekasteele@dcmr.nl 
 
Afschrift aan:agendaleden. 
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk a.ouwens-

slingerland@hccnet.nl 
Maj-Britt Wassenaar m.wassenaar@veiligheidsregio-rr.nl 

De heer S. de Nooij, SWOR sdenooij@swor.nl 
De heer R. Belder r.belder@sportenwelzijn.nl 
 
Archief (per interne post def.verslag) 
Inter/Intranet.def.verslag 
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1. Opening/mededelingen 

Maarten heet iedereen van harte welkom. In aansluiting op de vergadering is Ad Los 
uitgenodigd. Hij zal toelichting geven over de stand van zaken polder Nieuw Reijerwaard.  
Eveline heeft een vergadering van het wijkoverleg Centrum en Petra heeft fractievergadering zij 
komen later. 
 

 

 Niet aanwezig met kennisgeving, Ad van Asperen, Joop Horsten, Ronald van de Kasteele, Ingrid 
van Rookhuizen, Arie van Asperen en Martijn Gorter 
 
Per mail verzonden mail van Ronald van Kasteele.  
 
N.a.v. de notulen: 
Het zijn niet de chauffeurs die een proces-verbaal krijgen, maar de bedrijven. Naast het proces-
verbaal wordt er ook bestuursdwang toegepast in de vorm van een last onder dwangsom (LOD). 
Het voordeel van een LOD, is dat bij constatering van een overtreding direct gevorderd kan 
worden. Inmiddels is er bij 1 bedrijf een LOD opgelegd en zijn ze voor twee andere bedrijven in 
de maak. Bij het bedrijf waar de LOD al is opgelegd heeft dat geleidt tot het aanleggen van een 
elektrische installatie voor het aansluiten van de koelwagens op stroom. 
  
Als er een structureel overleg komt tussen bewoners en bedrijven en wethouder, zouden wij daar 
graag bij aansluiten. Inmiddels heb ik ook begrepen dat een soort "Task Force Verenambacht" 
door de gemeente in het leven is geroepen, wat dit precies gaat inhouden is mij niet bekend, 
maar het zal zeker toegevoegde waarde hebben. 
  
Verder wil ik nogmaals benadrukken, dat het belangrijk is en blijft voor de bewoners, om overlast 
te melden. Dat hoeft niet direct en telefonisch. Meldingen kunnen ook via het internet gedaan 
worden op www.dcmr.nl. Het belang van de meldingen is voor ons te monitoren of er verbetering 
in de zaak zit.  
  
Wij zelf zien wel een verbetering in het aantal overtredingen, maar we zijn ons er van bewust dat 
er nog een lange weg te gaan is.  
  
Jammer dat ik er vanavond niet bij kan zijn, voor het volgende overleg zal ik me zeker 
beschikbaar houden. 
Mochten er nog vragen komen uit het overleg vanavond, hoor ik ze graag. 
 

 

2. Inkomende post 
 Uitnodiging van Sport en Welzijn voor de opening van het nieuwe gebouw op 23 

september 2011.  
 Uitnodiging om in te schrijven bij het project “kern met Pit”. Dit houdt in om een 

projectomschrijving (verbeter je buurt) te maken. Als dit project wordt goedgekeurd krijgt 
de wijk een geldbedrag om daadwerkelijk aan de slag te gaan.  

 

 

3. Woonvisie 
Geen vragen en mededelingen. 
Politie. 
Er is een poging tot inbraak gedaan en één daadwerkelijke inbraak. Ook zijn er een aantal 
kentekenplaten gestolen. Maria Groeneweg meldt dat er lood van het dak van de school is 
gestolen. Patrick adviseert haar om aangifte te doen.  
 
Snel varen op de Waal. Surveillance gebeurt regelmatig. Ook in het weekend.  
 

 

4. Beheer & Uitvoering 
Veilig oversteken 
Regelmatig is er verkeersoverleg met School De Piramide. Maria Groeneweg vraagt om ook 
school de Klimop erbij te betrekken.  

 De gele strepen bij de school zijn opgehaald. Verzoek is om op de hoek Rijksstraatweg 
/Linnenstraat attentieborden te plaatsen. (knipperen tijdens schooltijden) 

 Rijksstraatweg/DS. Allendorpstraat wordt een verhoging aangelegd met strepen. 
 Op het laatste deel van de Linnenstraat mag aan beide zijden van de weg niet meer 

geparkeerd worden.  
 De Slowmaatjes worden besteld. 
 Verzoek om een display te plaatsen op de Mauritsweg. 
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 Strepen ophalen bij de oversteek van de Hervormde kerk. Tevens verzoek om zwart/gele 
palen te plaatsen.  

 Verzoek om de beplanting op het viaduct Geerlaan, vanaf Ridderkerk richting Rijsoord te 
snoeien.  

 Deelnemers vinden dat de aannemer te radicaal te werk gaat. Onkruid wordt niet 
weggehaald. Het openbaar groen gaat zodoende zienderogen achteruit.  

 Op meldingen bij de gemeente wordt niet adequaat gereageerd.  
 

5. Verslag 11 april 2011-09-26 
Het e-mail adres van Ingrid Rookhuizen en Maria Groeneweg en Ronald van Kasteele wordt 
bijgewerkt. 
 
 Buurtbus. 
De gemeente Ridderkerk heeft zich bij de Stadsregio sterk gemaakt om de buurtbus Rijsoord 
onder te brengen bij het reguliere Openbaar Vervoer. Helaas heeft de Stadsregio, na overleg met 
de huidige concessiehouder Qbuzz, besloten hier voor het jaar 2012 geen gehoor aan te geven. 
Wel heeft de stadsregio besloten Buurtbussen in het algemeen op te nemen in het 
aanbestedingstraject voor de concessie welke ingaat voor de dienstregeling 2013. Hierdoor blijft 
het tot december 2011 onduidelijk (het moment dat duidelijk wordt wie de concessie heeft 
gewonnen) of de buurtbus Rijsoord op enigerlei wijze voorkomt in de plannen. De gemeente 
heeft wel voor de dienstregeling 2012 subsidie aangevraagd. Het bestuur van de buurtbus zal 
zich sterk moeten maken om gemeentelijke subsidie voor 2012 te krijgen. Voorts heeft het 
bestuur van de Buurtbus contact gehad met de stichting Sport en Welzijn om een vrijwilligers 
poule van chauffeurs op te zetten. Nog niet bekend is of dit lukt. 
Maarten neemt vóór eind oktober contact op met Meindert Vroegindeweij. 
 
N.a.v. actielijst. 
Petra maakt met Sjon Stout een afspraak over het nieuwbouw terrein De Jong Tours en het 
schoolmeesterhuis.  
Sjon Stout, Henri Koppes, Ronald van Kasteele en bewoners zijn in overleg over Freshworld.  
 
Budget wijkideeteam . 
Maarten geeft ter kennisgeving een rapportage over het wijkbudget.  
 

 

6. Concept convenant 
Artikel 2. 2)Het wijkoverleg is van mening dat zij de leefbaarheid in de wijk hoog in het vaandel 
hebben staan. Volgens het convenant onderschrijft het gemeente bestuur deze mening ook.  
Onbegrip is ontstaan waarom de wethouder het wijkoverleg heeft verzocht de actieborden voor 
het behoud van de polder Reijerwaard te verwijderen.  
Artikel 3. 1)De zin aanvullen: met Bewoners, vertegenwoordigers van verenigingen, scholen en 
instellingen die oog hebben voor het algemene belang van de wijk. 
 
Reactie: Instellingen worden niet in het convenant opgenomen. Deze hebben een eigen overleg 
vorm met gemeente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. WOP (wijkontwikkelingsplan) 
 Punt 9). Verbeteren parkeersituaties. Zodra Het Waterschap toestemming heeft gegeven 

wordt het werk uitgevoerd.  
 Punt 18)Milieu. Glas naast de glasbakken wordt niet opgeruimd. De glascontainer moet 

nog ondergronds worden gebracht. 
 De meetmethodes voor luchtkwaliteit zijn aangepast.  
 Punt 19 buurtsupermarkt niet meer in beeld.  
 Schoolmeesterhuis 

Het college heeft besloten om voor de variant te gaan; 6 woningen bouwen en renoveren van het 
schoolmeestershuis. Renoveren betekent in dit geval de belangrijkste gevels steen voor steen 
afbreken en het pand met zoveel mogelijk oude materialen weer opbouwen. 
Dit is nu in een raadsinformatiebrief gecommuniceerd met de raad. Donderdag is er commissie 
en kan dit onderwerp dus nog besproken gaan worden. De verdere planning is daarom ook nog 
niet heel concreet. Bedoeling is om in oktober een overeenkomst te sluiten met Elan. En kort 
daarna te starten met de bestemmingsplanprocedure. Zoals iedereen in de Combinatie heeft 
kunnen lezen is de eventuele claim van de curator van het failliete Roos nog wel een 
aandachtspunt. Er wordt op dit moment nogmaals bekeken hoe hier mee om te gaan. In het 
volgende wijkoverleg zal er ruim aandacht aan dit project worden besteed.   
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 De WOP monitor is door de raad vastgesteld.  
 

8. Kadernota 
Voor 2012 zijn er weinig wensen aangegeven. Aan de deelnemers wordt gevraagd na te denken 
welke wensen zij hebben voor 2013. Deze punten kunnen dan meegenomen worden in de 
kadernota van 2012. 
 

 

9. Wijkregisseur 
Om de contacten met in/externe partners te verbeteren, heeft de directie besloten om voor alle 
wijken twee wijkregisseurs aan te stellen. Voor deze fulltime functie is gekozen voor Sabrina 
Jonkman en Jan Willem Steeman. Zij vervangen elkaar bij vakantie, ziekte etc. Inmiddels is 
bekend dat Sabrina Jonkman wijkregisseur van Rijsoord wordt.  
 

 

10. Rondvraag 
Wim van Wingerden. Door Sport en Welzijn is een vrijwilliger bij de voetbalvereniging aangesteld 
voor 40 uur in de week. 
 
An Versteeg. Bezwaar tegen kappen essen en de treurwilg aan de Rijksstraatweg. 
 
Gemeentelijk besluit naar aanleiding van het nader ingewonnen advies over de essen en 
treurwilg aan de Rijksstraatweg. 
Op 1 juni 2011 hebben wij samen met u de essen en de treurwilg bij de Rijksstraatweg 
beoordeeld. 
Naar aanleiding hiervan is afgesproken om de bomen opnieuw visueel te inspecteren. Voor deze 
inspectie is Bomenwacht uit Capelle aan den IJssel ingeschakeld. 
Een en ander staat in het aan u op 6 juni 2011 toegezonden verslag. 
 
Bomenwacht heeft in de zomer de bomen beoordeeld en eind juli ons hun bevindingen 
toegezonden. 
Deze bevindingen treft u bijgaand aan. 
Ik heb de uitkomst intern besproken. De gemeente wil in beide gevallen de zienswijze van 
Bomenwacht opvolgen. 
 
Dit betekent het volgende voor de essen en de treurwilg. 
Essen: het kappen van de essen vindt vooralsnog niet plaats.  
 
De bomen krijgen in de komende jaren extra zorg, waarbij het dode hout dikker dan 4 cm uit de 
kronen wordt verwijderd. Verder wordt via de jaarlijks terugkerende inspecties de kwaliteit van de 
bomen in de gaten gehouden. 
Indien de gevaarzetting van de bomen te hoog wordt dan volgt een nieuwe 
vergunningsprocedure. Deze maken wij van tevoren aan u, de bewoners en het wijkoverleg 
bekent. 
Het streven is er op gericht om de bomen pas te verwijderen, nadat de nieuwe bomenrij langs de 
weg voldoende is uitgegroeid. 
 
Treurwilg: het kappen van de treurwilg wil de gemeente de komende winter uitvoeren 
 
De kap maakt het mogelijk om het voetpad op juiste manier te herstellen. 
Verder wordt in de directe omgeving een vervangende boom geplant. Het voorstel is een 
esdoorn (eventueel es). De boom komt op een locatie te staan tussen de eerste en tweede boom 
vanaf de brug gezien. De exacte locatie moet nog worden bepaald omdat dit afhankelijk is van 
de ligging van kabels en leidingen. 
 
Graag verneem ik voor 25 september 2011 uw mening over bovengenoemd besluit. 
Daarna ga ik na welk effect dit heeft op het bezwaarschrift van de Stichting Oude Kern van 5 
februari 2011. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hanke Boom 
beleid-/beheermedewerker 
groen- en speelvoorzieningen 
afd. Beheer en Onderhoud 
gemeente Ridderkerk. 
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Wim Belder. Wortelopdruk Mauritsweg.  
Informatie van Hanke Boom. 
Onderwerp: bomen en verharding Mauritsweg 
Aan deelnemers wijkoverleg Rijsoord, 
 
De gemeente is al geruime tijd bezig om een verantwoorde oplossing te vinden voor het 
boomwortelprobleem in de Mauritsweg. 
Op veel plekken drukken de boomwortels de verharding omhoog. Hierdoor gaan de tegels 
losliggen (klapperen) en wordt de verharding ongelijk. 
Dit leidt tot onveilige situaties. De gemeente dient dit te voorkomen. 
 
Afgelopen winter heeft de gemeente de bewoners een brief gezonden. Daarin staat dat nader 
onderzoek wordt gedaan om tot een goede oplossing te komen. 
Tussentijds zorgt de gemeente er voor dat onveilige situaties worden hersteld. In het voorjaar zijn 
de onveilige situaties verbeterd. 
 
Voorts heeft de gemeente Pius Floris boomadvies uit Leiderdorp ingeschakeld. 
Deze hebben ter plekke onderzoek gedaan en komen tot de conclusie dat de ondergrond slecht 
doorwortelbaar is. 
Men stelt voor om dit te verbeteren en daarbij meteen extra voeding aan te brengen. 
Hierdoor gaan de boomwortels dieper de grond in en kunnen de wortels direct onder de 
verharding worden weggehaald. 
 
Eind vorige week is over bovenstaande een brief (RU11/06927) naar de bewoners in de 
Mauritsweg gezonden. 
 
Corstiaan.  
Voor de polder Nieuw Reijerwaard maakt de provincie een nieuw inpassingplan. In oktober komt 
de brochure uit.  
Info Hans Muntz:  
Het bebouwdekombord langs de A16, zie actielijst, is nog steeds niet vervangen. Volgens Willem 
te Lintel heeft hij hier geen budget voor en zal het daarom voorlopig ook niet vervangen worden 
(ondanks diverse eerdere toezeggingen). Ik kan hier verder dus niets mee en vraag jullie dan ook 
de actienaam achter dit onderwerp te wijzigen in die van Willem. Zodra er weer budget is, zal het 
vervangen worden. 
Bewoners krijgen een enquêteformulier toegestuurd over de speeltuin aan de Blauwbloemstraat.  
 
De afspraak wordt gemaakt dat het conceptverslag in week 42 naar iedereen wordt 
verzonden.  
Reactie op het verslag uiterlijk week 44 mailen naar het secretariaat. Aanvullingen etc. 
worden de eerstvolgende vergadering als agendapunt meegenomen. Het verslag wordt in 
week 45 vastgesteld en op de website vermeld. De actielijst wordt als agendapunt 
opgenomen.  
Eerstvolgende vergadering 14 november 2011 
 
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 

  
 Actielijst 14 november 2011  

Verslagnr Omschrijving Actie  Uit te voeren Uiterl. 
oplossing 

2011-02 Bord bebouwde kom op het 
fietspad langs de Rijksweg 
vervangen  

Willem ter 
Lintel Hekkert 

zodra er 
voldoende 
budget is 

 

2011-02 Beplanting Mauritshoek 60 Louis Bakker   
2011-04 Afspraak maken met John 

Stout over planning 30 
woningen De Jong Tours 
terrein 

Maarten van 
der Staay 

november  

2011-04 Afspraak maken 
Schoolmeestershuis John 
Stout 

Petra van 
Nes-de Man 

november  

2011-04 Mailen uitkomsten n.a.v. 
vragen over het jaarplan 

Corstiaan 
Kanters 

november  
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2012  
2011-04 Stand van zaken 

Freshworld  
Ronald van 
kasteele 

November  

  Beplanting op het 
viaduct Geerlaan, 
vanaf Ridderkerk 
richting Rijsoord 
snoeien.  

 

Louis Bakker  z.s.m.   

 Bestellen slowmaatjes Hans Muntz   
Aandachtspunten vanuit de wijk 

 Monument boerderij West-einde (v.d. Valk)  
 Oplossen Wateroverlast-problematiek Mauritsweg/Mauritshoek 
 Aanleggen voetpad vanaf Mauritsstraat naar het viaduct(staat op de prioriteitenlijst) 
 Stand van zaken Waalbos 
 Veilig oversteek Rijksstraatweg naar de scholen 

 
 


