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Verslag Wijkoverleg Rijsoord  
Datum: 14 januari 2013 
Locatie jeugdhonk van de voetbal vereniging Rijsoord 
Aanwezig: 
 
Maarten van der Staay    Voorzitter maarten.vanderstaay@online.nl 
Stenny Struik    Gem. Ridderkerk, secretariaat s.struik@ridderkerk.nl 
Hans Muntz    Gemeente Ridderkerk, afd SB h.muntz@ridderkerk.nl 
Piet Dekker    Woningbouwver “Rijsoord”/REO 
Wim van Wingerden   Voetbalver. Rijsoord wjvanwin@xs4all.nl 
An Versteeg Stichting Oude Kern  anenfred@hetnet.nl 
Petra van Nes - de Man Bewoners Algemeen klaaspetra@hotmail.com 
W. de Ruiter    Bewoner Mauritsstraat willem.de.ruiter@het.nl 
Eveline Freling Sport en Welzijn e.freling@sportenwelzijn.nl 
Vera Prins    Politie Rijnmond vera.prins@rijnmond.politie.nl 
Ankie van Ee    Stichting Leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 
Wim Belder    Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 
Joop Horsten Leefbaar Rijsoord joophorsten@upcmail.nl 
De heer en mevrouw Berkhout  Bewoners Rijksstraatweg 
De heer R. Jansen Bewoner Rijksstraatweg 
De heer D. Steinfort Bewoner Rijksstraatweg 
De heer Veldhuizen Bewoner 
Sabrina Jonkman   Gemeente Ridderkerk, wijkregisseur 
Leo Gielbert Stichting Oude Kern Rijsoord 
Jerney Alsemgeest waarnemend directeur obs de Piramide jerneyalsemgeest@3primair.nl 
 
Niet aanwezig: 
J. Smits               Waterschap Hollandse Delta j.smits@wshd.nl   
Louis Bakker     Gem.Ridderkerk, afd. Wijkbeheer l.bakker@ridderkerk.nl 
Jolanda Stolk    Bewoner Mauritsweg jolanda.0@live.nl 
Paulus van den Heerik   Bewoner Waaldijk paul2988@planet.nl 
J. de Jong    Bewoner Rijksstraatweg john@rentallaser.com 
Ronald van de Kasteele  DCMR ronald.vandekasteele@dcmr.nl  
Erik van Wolde    Bewoner Rijksstraatweg vanwolde@planet.nl 
Marijke Roskam                           Woonvisie, consulent m.roskam@wv.nl tel. 494949 
Maria Groeneweg   Locatieleider chr. Basisschool De Klimop 

maria.groeneweg@pcpobr.nl 
J. Verweij    Bewoner Noldijk jcv@kliksafe.nl 
Patrick Sepers    Politie Rijnmond patrick.sepers@rijnmond.politie.nl 
Jaap Nooteboom   Bewoner Pruimendijk jaapnooteboom@hetnet.nl 
Wil Leensvaart    Bew.ver. “De Jonge Jan Janenwilleensvaart@hetnet.nl 
 
 
Afschrift aan: agendaleden. 
Mevrouw A. Ouwens Stichting Gehandicapten Raad Ridderkerk a.ouwens-slingerland@hccnet.nl 
Mevr. Clemence van der Sanden cvandersanden@karaatridderkerk.nl,Ouderenadviseur Karaat Ridderkerk 
De heer R. Belder r.belder@sportenwelzijn.nl 
 
 
 
 
 
Archief (per interne post def.verslag) 
Het definitieverslag wordt op de site van de gemeente geplaatst.  
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1.  Opening/mededelingen 

Maarten heet iedereen van harte welkom.  
De Fam. Berkhout, De heer D. Steinfort en de heer R. Jansen zijn aanwezig voor 
het agendapunt 4.(geluidsbelasting Rijksstraatweg). 
Patrick Sepers is tijdelijk ingedeeld bij de recherche. Vera Prins vervangt hem 
tijdens zijn afwezigheid. 
Jerney Alsemgeest is nieuwe interim van school De Piramide Rijsoord, zij neemt 
in het vervolg deel aan het wijkoverleg. Ingrid Rookhuizen is interim directeur 
geworden van school De Piramide in het centrum en school De Noord in de wijk 
Oost 
 
Niet aanwezig met kennisgeving, Ronald van de Kasteele. Wil Leensvaart. en J. 
Smits (vervanger van A. van Asperen van het Waterschap) 
 
Van de overige afwezigen is geen kennisgeving ontvangen.  
 
Verslag van 5 november  2012. Agendapunt 5- Mauritsstraat wordt Mauritsweg.  
Hierna wordt het verslag definitief vastgesteld. .  
 

 
 
 

2.  Ingekomen stukken 
 Mail van de heer Smits 
 Brief zienswijze m.b.t. ontwerp inpassingsplan polder Nw. Reijerwaard 

v.d. Provincie Zuid-Holland 
 Uitnodiging 40 jaar bestaan van de supportersvereniging VV Rijsoord 

 

 
 
 
 

3.  Politie 
 Vera Prins heeft geen aangifte gevonden over Het Vlasmannetje. 

Sabrina vraagt het na bij Arie de Wit. 
N.B. aangifte was wel gedaan, maar onder “Vlasjongen”.  

 De gemeente heeft 3 bronzen beelden tijdelijk van de sokkel gehaald en 
op een veilige plek opgeslagen. Dit is gebeurd na de brutale diefstal van 
De Vlasjongen. 

 Verkeerscommissie: Patrick Sepers zou met Maria Groeneweg en Ingrid 
Rookhuizen een afspraak inplannen. Jerney Alsemgeest vraagt aan 
Ingrid de stand van zaken.  

 
Camera’s Noldijk: De opgenomen beelden worden nagelezen.  
Acties politie: extra aandacht. 

 Door fietsers en automobilisten wordt regelmatig de binnenkant van de 
rotonde Noldijk/Rijksstraatweg gebruikt. Vera Prins gaat dinsdag 15 ja-
nuari ‘s morgens vroeg posten op de Rijksstraatweg.  
Het houten bruggetje bij het Lancaster monument t.o. huisnummer 316 
wordt door scooters en automobilisten gebruikt als sluiproute. Afspraak 
was dat het pad zou worden afgesloten. Voor de strooiwagens wordt de 
paal in de weg verwijderd door Het Waterschap. 
Ter hoogte van het trappetje aan het einde van de Rijksstraatweg onder-
vinden bewoners overlast van het parkeren. Bewoners vragen om hier 
een kruis of bakken te plaatsen om het wild parkeren tegen te gaan. 
N.B. Er komen kruizen op de weg ter hoogte van trappen van woningen. 
Ook worden er parkeervakken gemaakt, zodat het minder rommelig 
wordt. Verbieden van het parkeren gaan we niet doen. Voor zowel de 
sluiproute als het parkeren geldt dat direct omwonenden een brief zullen 
ontvangen met nadere informatie.  

 De heer Seinfort heeft de politie met regelmaat gebeld over draaiende 
motoren van vrachtwagens op de Handelsweg. Volgens de heer Seinfort 
reageert de politie hier niet op.  
Inbraken nemen toe in heel Ridderkerk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Sport en Welzijn 
Op 9 maart 2013 is de landelijke opschoondag. Het plan is om het zwerfafval en 
de groenstroken hierin mee te nemen. In dit project zullen de tuintjes van 
ouderen die slecht ter been zijn ook worden meegenomen.  
Barbara Ferbrache heeft bij S&W het idee aangedragen om met de kinderen te 
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gaan “wild breien”. De bedoeling is om palen, bomen etc. te versieren met de 
breisels. 
Barbara biedt haar excuus aan dat er te weinig gecommuniceerd is over de 
“kleine kraai”. De blokhut stond er eerder dan gepland, de schommel die hiervoor 
is weggehaald komt op een ander gedeelte van de speelplaats te staan. Barbara 
Ferbrache vraagt mensen die mee willen helpen met het project “de kleine kraai”.  
 

5.  Geluidsbelasting Rijksstraatweg 
Omdat de deskundigen zijn verhinderd geeft Sabrina een toelichting op de vra-
gen van de bewoners die zij eerder binnen heeft gekregen. 
 
Waarom wordt verkeerslawaai berekend en niet gemeten? 
Met meten meet je alle geluidbronnen ook die er niet bijhoren. Aan een toekom-
stige situatie kun je ook niet meten, die zul je altijd moeten berekenen. Verkeers-
lawaai is afhankelijk van verkeersintensiteiten, verdeling van het verkeer dag-, 
avond- en nachtperiode, verdeling zwaar en licht verkeer. Dit laat zich niet me-
ten. Vandaar dat de geluidbronnen (het verkeer, wegdektype enz.) in een re-
kenmodel worden gestopt. Berekeningen kunnen dan ook weersonafhankelijk 
worden uitgevoerd. 
 
Waarom ene huis wel hogere waarden en het andere niet? 
Dit heeft te maken met afronding achter de komma. Begrijpelijk dat dit vragen 
oproept, maar het is dus zo dat de ene woning net onder de grens blijft en de 
ander net erboven komt. 
 
Tot hoeveel decibel is een gebied nog bewoonbaar? 
Beredeneerd vanuit de normen is dat bij een maximum van 63 dB. 
 
Wij willen een meting? 
De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente een geluidsmeting gaat doen op 
de Rijksstraatweg.  Bewoners willen dat er metingen op dit hele deel van Rijks-
straatweg worden gedaan en dan eigenlijk bij iedere woning. Sabrina zegt dat ze 
de wens voor de meting door zal geven, maar dat ze vermoedt dat er op 1 punt 
gemeten wordt. Uitleg daarover volgt bij de plaatsing. Bewoners willen weten 
waar ze aan toe zijn en verlangen een eerlijk antwoord van de gemeente. Mocht 
de grens van het geluid worden overschreden dan moeten de huizen worden 
afgebroken. 
 
Geluidsbeheersplan Verenambacht 
De heer Steinfort zegt dat de normen van Verenambacht worden losgelaten. 
Volgens Sabrina wordt er niet afgestapt van het geluidsbeheersplan. Wat wel 
klopt is dat de normen die nu vastgesteld worden hoger zijn dan ooit in de uit-
gangspunten van Verenambacht zijn opgenomen. 
Er wordt een nieuw overleg gestart met de gemeente, bedrijven, politie en om-
wonenden. De heer Steinfort wil hierin participeren.  
 

 

6.  Speelterrein Sleeswijk Visserstraat 
Bijlage 4 januari – is met de agenda verzonden. 
De intentie is om het speelterreintje opnieuw in te richten voor de leeftijdsgroep 0 
– 12 jaar. In overleg met de bewoners wordt bepaald welke speelwerktuigen er 
komen. Het wijkoverleg gaat akkoord met de voorgestelde aanpak.  
 

 

7.  Waterschap(reactie J. Smits naar aanleiding van uitnodiging)) 
Omdat de Commissie Water van het waterschap in de laatste zitting de agenda 
niet volledig heeft kunnen afhandelen, is het resterend deel van de vergadering 
verdaagd naar de komende maandagavond. Ik zal bij deze vergadering 
aanwezig zijn om het voor Hollandse Delta belangrijke Deltaprogramma toe te 
lichten en moet mij afmelden voor uw bijeenkomst.  
  
Ik heb ondertussen wel de vraag van mevrouw Struik in onze organisatie 
weggezet. Hieruit is mij gebleken, dat het waterschap intussen sinds eind 2012 
aan het begin van de Noldijk 'vriendelijke' wegversmallingen als proef heeft 
aangelegd. Uiteraard worden later de uitkomsten van de proef met uw 
bevindingen afgewacht en geëvalueerd. Ik heb ter illustratie afbeeldingen 
bijgevoegd.  
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Voor uw vragen kunt uw terecht bij mijn collega Van Twist (k.vantwist@wshd.nl) 
van ons wegbeheer. Maarten neemt contact op Jan Smits, de foto die de heer 
Smits heeft gestuurd heeft betrekking op de versmalling halverwege de Noldijk 
en niet op het weggedeelte vanaf de Rijksstraatweg tot voorbij De Wevershoeve..  
 

8.  Stand van zaken Verenambacht 
Ronald van de Kasteele is niet aanwezig. Volgens Hans Muntz zijn er 
gesprekken geweest met de ondernemers. Hierbij zijn enkele 
verkeersmaatregelen afgesproken die gedragen worden door alle ondernemers 
van de Handelsweg. Op een groot deel van de Handelsweg is eenrichtingverkeer 
ingesteld. De politie handhaaft deze maatregel evenals de ingestelde 
parkeerverboden. Op verkeersgebied levert dit goede resultaten op. De 
ondernemers proberen de overlast m.b.t. de koelwagens binnen de perken te 
houden. 
 
Stand van zaken gemaild door Ronald van de Kasteele 
Bakker Barendrecht; 
Er loopt nog een traject. 
Het bedrijf heeft een akoestisch onderzoek ingeleverd. Aan de hand van dit on-
derzoek wordt Maatwerk opgesteld. 
  
Sinds enige tijd heeft men in één van de gevels enkele gaten gemaakt. Vanaf de 
buitenzijde zijn roosters aangebracht. 
Achter de roosters is een uien sorteer afdeling aangebracht. Deze zorgt voor 
veel geluidsoverlast. 
Afgelopen vrijdag heeft de DCMR samen met Bouw en woningtoezicht van de 
gemeente een controle uitgevoerd bij het bedrijf en geconstateerd dat de interne 
verbouwing niet volgens de geldende regels is uitgevoerd. 
Vervolgens heeft dit ook invloed op het geluidsonderzoek. 
  
Van Gelder 
Het bedrijf heeft een akoestisch onderzoek ingeleverd, samen met een verande-
ringsmelding. 
Aan de hand van het onderzoek wordt maatwerk opgesteld. 
  
Verder wordt er met enige regelmaat, op ongebruikelijke tijdstippen, controles 
uitgevoerd. 
In een aantal gevallen worden overtredingen geconstateerd t.o.v. de geldende 
voorschriften. 
  
Bij de laatste controle ronde van december 2012 zijn er geen overtredingen ge-
constateerd t.o.v. koelmotoren bij de bedrijven. 
Er staan nog wel steeds vrachtwagens op de openbare weg.  
 

 

9.  Ontwikkelingen in de wijk/Lopende zaken 
Waalbos fase 2  
Toegezegd is in de notulen de stand van zaken te melden/ 
 
DLG is samen met het ingenieursbureau bezig met het opstellen van het 
definitief ontwerp voor de inrichting van het Waalbos fase 2. De hiervoor 
noodzakelijke (veld)onderzoeken zijn afgerond en de resultaten hiervan worden 
meegenomen in het definitief ontwerp.  Met het waterschap Hollandse Delta 
worden de afspraken geconcretiseerd voor de te realiseren waterberging. 
Tevens worden de voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van de 
noodzakelijke vergunningen. 
Streven is nog steeds om na de bouwvak van 2013 te starten met de inrichting. 
Tot die tijd zijn de gronden nog in tijdelijk beheer bij de vorige eigenaren. De 
inrichting kan pas starten als definitieve afspraken zijn gemaakt over het 
toekomstige eigendom, beheer en onderhoud. 
 
Jaarplan 
Komt de volgende vergadering aan de orde 
 
Nieuw college 
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In de vergadering wordt toegezegd de portefeuilleverdeling op te nemen in de 
notulen. 

 
Vernieuwd college verdeelt portefeuilles 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk heeft vrijdag 18 
januari voor de eerste keer in de vernieuwde samenstelling vergaderd. In die 
vergadering is onder meer de nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. 
 
Portefeuilleverdeling in grote lijnen 
Burgemeester Anny Attema: 
Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, communicatie, bestuurlijke 
samenwerking, toezicht en handhaving. 
Wethouder Henk Dokter (eerste loco-burgemeester) 
Economie, werk en inkomen, jeugdzorg, sport en welzijn (inclusief dierenwelzijn), 
cultuur, volksgezondheid, personeel en organisatie, dienstverlening. Eerste 
vervanger: Piet van der Sluijs. 
Wethouder Arie den Ouden (tweede loco-burgemeester) 
Verkeer en vervoer, beheer buitenruimte, onderwijs, financiën, grondbedrijf. 
Eerste vervanger: Henk van Houcke. 
Wethouder Piet van der Sluijs (vierde loco-burgemeester) 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wijkgerichte zorgaanpak, 
armoedebestrijding, participatie. Eerste vervanger: Henk Dokter.  
Wethouder Henk van Houcke (derde loco-burgemeester) 
Ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling (inclusief wonen, archeologie en 
monumenten), milieu en duurzaamheid. Eerste vervanger: Arie den Ouden. 
 
Schoolmeesterhuis 

- Sloop in april; kan niet eerder vanwege vleermuizen; 
- Er worden bij de sloop alleen materialen bewaard om te dienen als voor-

beeld voor het maken van nieuwe vergelijkbare materialen; geen herge-
bruik van materialen in nieuwe woning; 

- Er komt een balkon. 
 
Bewoners aan het einde van de Rijksstraatweg willen het speeltuintje behouden 
voor kleine kinderen. Voor de veiligheid is het klimrek verwijderd. Bewoners 
krijgen inspraak over de inrichting. 
 

 

10.  Wijkideeteam 
Binnenkort gaan het team beslissen hoe het bedrag besteedt gaat worden. 
 

 

11.  Rondvraag 
Ankie van EE: wanneer vindt renovatie plaats in de Mauritsweg? Water blijft 
staan op de parkeerplaatsen. 
Piet Dekker: in het bituum van het viaduct aan de Geerlaan zit hoogte verschil 
Beplanting aan de zijkanten is te hoog 
Joop Horsten: de woningen in de Mauritshoek van woonvisie worden alleen nog 
uitgegeven aan buitenlanders. Wat is het beleid van Woonvisie? 
N.B. Op een klein aantal woningen na worden alle woningen geadverteerd en 
krijgt degene met de langste inschrijfduur (tenzij er sprake is van bv. 
huurachterstand) 'm aangeboden. Dat zijn de regels en daar houden wij ons aan. 
Dat kleine aantal woningen 'buiten de krant' omvat bv. aangepaste woningen 
en/of is bestemd voor bijzondere urgentiegevallen. Begin 2011 is een woning 
aan de Mauritshoek buiten de krant om toegewezen, daarna is alles 
geadverteerd. 
Het fietspad van de Geerlaan t.h.v. het waterreservoir loopt scheef. 
Verzoek om een hek(met begroeiing) te plaatsen bij het speelterrein aan de 
Mauritshoek. 
N.B. Verzoek is bekend bij de gemeente. Door de aanleg van het heuveltje is de 

 
Louis Bakker 
 
Hans Muntz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Muntz 
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gemeente van mening dat het speelterrein voldoende veilig is ingericht. Er wordt 
geen hek geplaatst of extra groen aangelegd. 
Daniel Steinfort: ter hoogte van de Handelsweg – uitloper van De Waal stinkt het 
vaak in het voorjaar. 
N.B. Deze watergang is inmiddels gebaggerd. Er worden dit voorjaar dan ook 
geen problemen verwacht. Mocht er toch iets zijn dan kan contact opgenomen 
worden met Aart den Hartog, 0180-451439. 
Tijdens de sloopwerkzaamheden blokkeren vrachtwagens de weg – advies aan 
de heer Steinfort om te bellen naar de politie als het de openbare weg betreft. 
N.B. Buiteninspecteur gemeente is op de hoogte gebracht en houdt de situatie in 
de gaten. Dit kan niet altijd, daarom blijft melden als er overlast is belangrijk. 
Fietspad ter hoogte van de Avia benzinepomp aan de Rijksstraatweg is in een 
slechte conditie. 
Nagaan wie verantwoordelijk is voor de snoeiwerkzaamheden aan de 
Rijksstraatweg t.h.v. de Achterambachtseweg. 
N.B. Het Waterschap is verantwoordelijk. Hanke Boom neemt contact met hen 
op met verzoek om meer communicatie. 
 
Op/aanmerkingen c.q. aanvullingen op het verslag vóór 22 maart 2013 
aanleveren. 
Na deze datum wordt het verslag vastgesteld en op de website geplaatst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alex Hollemans 

 
Eerstvolgende vergadering is op 22 april 2013. 
 
Uiterste inleverdatum voor agendapunten 15 april 2013 
Bel het servicenummer voor uw klacht over het klein onderhoud via het servicenummer: 
 0180 451 455. 
Onder klein onderhoud wordt verstaan: 
Repareren speelvoorzieningen 

- losse stoeptegels rechtleggen 
- bloembakken, borden of banken repareren 
- onderhoud aan en vervanging van bomen en planten 
- snoeien 
- oevers maaien 
- onkruid bestrijden 
- straatvegen 
- papierbakken legen 
- afvoer hemelwater 

Voor klachten m.b.t. zaken voor Het Waterschap dient u rechtstreeks contact op te nemen met Het 

Waterschapsloket telefoonnummer 0900- 2005005 ( 0,10 per min) of e-mail 2005005@wshd.nl 
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Actielijst 22 april 2013 
 

Verslagnr Omschrijving Actie  Uit te voeren Uiterl. 
oplossing 

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

Willem te 
Lintel Hekkert 

zodra er 
voldoende 
budget is 

 

2011-05 Nagaan wat voor schermen 
er bij wijk west worden 
aangebracht 

Petra van 
Nes-De Man 

januari  

2011-05 In bestek opnemen bakken 
legen en vegen 
(glasbakken) 

Sabrina 
Jonkman 

januari  

2012-01 Bebording fietspad 
Geerlaan verbeteren 

Hans Muntz januari Is doorgegeven 
aan 
Willem te 
Lintel 

2012-01 Meer controle op fietspad 
Geerlaan van/naar Rijsoord 
 
Aandacht voor snelheid op 
de Rijksstraatweg 

Vera Prins heeft de 
aandacht 

 

2012-02 Gebroken Meeldijk J. Smits  Agendapunt 
2013-01 Renovatie Mauritsweg 

/wateroverlast 
parkeerplaats 

Hans Muntz  april  

2013-01 Hoogte verschil bituum 
Geerlaan/ Beplanting aan 
de zijkanten is te hoog 
 

Hans Muntz april  

2013-01 Beleid toewijzing woningen 
a/d Mauritshoek 

Marijke 
Roskam 

april  

2013-01 Het fietspad van de 
Geerlaan t.h.v. het 
waterreservoir loopt 
scheef. 

Hans Muntz 
 
 
 

april  

2013-01 Fietspad aan de 
Rijksstraatweg is in een 
slechte conditie 

Alex 
Hollemans 
 

april Conditie wordt 
beoordeeld en 
indien nodig 
volgen 
herstelwerkzaa
mheden. 

                         …… 
Aandachtspunten vanuit de wijk 

 Monument boerderij West-einde (v.d. Valk)  
 Aanleggen voetpad vanaf Mauritsstraat naar het viaduct(staat op de prioriteitenlijst) 
 Stand van zaken Waalbos 
 Veilig oversteek Rijksstraatweg naar de scholen 
 Nieuw Reijerwaard 
 Schoolhuis 
 

 


