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 Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Rijsoord.  
Datum: maandag 13 februari 2017  
Locatie: voetbalvereniging Rijsoord. 
 
Aan- en Afwezigheidlijst 
 
Aanwezig: 

Naam Organisatie E-mail adres 

Dhr. M. van der Staay Voorzitter wijkoverleg Rijsoord maarten.vanderstaay@gmail.com 

Mw. P. van Nes-de Man Vicevoorzitter wijkoverleg klaaspetra@hotmail.com 

Mw. J. Gerritse Wijkreg. gem. Ridderkerk j.gerritse@bar-organisatie.nl 

Dhr. J. Horsten Leefbaar Rijsoord jhorsten19@gmail.com 

Dhr. L. Gielbert St. Oude Kern Rijsoord lgielbert@strukton.com 

Mw. W. Leensvaart Bouwver.”de Jonge Jan” janenwilleensvaart@hetnet.nl 

Dhr. W.J. van Wingerden VV Rijsoord wimvanwingerden4@gmail.com 

Mw. L. van Dam Woonvisie l.vandam@wv.nl 

Dhr. W. de Ruiter Bewoner Mauritsstraat willem.de.ruiter@hetnet.nl 

Dhr. R. Beemer Bewoner Mauritshoek Ilse.beemer@telfort.nl 

Dhr. R. Verschuur Jongerenwerker S&W r.verschuur@sportenwelzijn.nl 

Dhr. H. Muntz Gem. Ridderkerk h.muntz@bar-organisatie.nl 

Dhr. W. Belder Woningbouw Rijsoord belder48@hotmail.com 

Mw. T. van Horssen Notulist tanjavhorssen@gmail.com 

Mw. A. van Ee St. leefbaar Rijsoord info@van-ee.com 

Dhr. P. v.d. Heerik Bewoner Waaldijk paul2988@planet.nl 

Dhr. R. Kemper Interim directeur CBS Klimop Rene.kemper@pcpobr.nl 

Dhr. J. van Dorst gastspreker  

 
Afwezig: 

Dhr. P. Dekker WBV Rijsoord-REO pietencorriedekker@gmail.com 

Mw. M. Groeneweg Locatieleider CBS de Klimop maria.groeneweg@pcpobr.nl 

Dhr. J. Smits Waterschap Hollandse Delta j.smits@wshd.nl 

Dhr. P. Sepers Politie Rotterdam-Rijnmond 6359@politie.nl 

Mw. V. Prins Politie Rotterdam-Rijnmond v.prins@politie.nl 

Dhr. R. Belder Opbouwwerker S&W rene.belder@senw-ri.nl 

de heer A. van der Ham      DCMR abco.vanderham@dcmr.nl 

Dhr. J. Verweij Bewoner Noldijk jcv@kliksafe.nl 

Dhr. J. de Jong Bewoner Rijksstraatweg john@rentallaser.com 

Dhr. E. van Wolde Bewoner Rijksstraatweg vanwolde@planet.nl 

Dhr. J.P. den Hartog Bewonerscie. jp.denhartog24@gmail.com 

Dhr. P. Berkhout Bewoner Rijksstraatweg berkhoutels@gmail.com 

Mw. C.P. Groshart Bewoner Rijksstraatweg cpgroshart@gmail.com 

Mw. Y. van den Berg OBS de Piramide ylonka.van.den.berg@ozhw.nl 

 
Afschrift aan: 
Alle deelnemers van het wijkoverleg Archief/internet def. Verslag Meldingen openbare ruimte 
gemeente kunt u iedere dag doen via het online formulier melding openbare ruimte of via 
telefoonnummer 0180-451234. Onder klein onderhoud wordt verstaan: repareren 
speelvoorzieningen, losse stoeptegels recht leggen, bloembakken, borden of banken repareren, 
onderhoud aan en vervanging van  bomen en planten, snoeien, oevers maaien en onkruid 
bestrijden. Meldingen politie: 0900-8844. Meldingen waterschap: 0900-200505. 
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Afmelden: 
Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, wordt u vriendelijk verzocht een telefoontje 
of e-mailtje te sturen naar Lizzy Tempelaars: telefoon 0180-451284 of  
L.Tempelaars@bar-organisatie.nl. 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 

De voorzitter opent de vergadering. Verwelkomd worden René Kemper, interim directeur CBS De 

Klimop (Rijsoord) en CBS De Fontein (Bolnes) en John van Dorst, afdelingsmanager wijkbeheer 

gemeente Ridderkerk (groenonderhoud). 

 

Er worden bloemen uitgedeeld door José Gerritse aan de mensen die een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd aan het wijkprogramma (Maarten v.d. Staay, Petra v. Nes-de Man, Wil Leensvaart 

en Wim van Wingerden). Ter ere van de vaststelling krijgt iedereen ook nog een heerlijk gebakje bij 

de koffie. De voorzitter uit ook zijn lof richting José. De inhoud van de laatste 2 bladzijden van het 

uitvoeringsprogramma worden zeer gewaardeerd.  

Petra van Nes uit haar zorgen dat in de concept toekomstvisie wordt vermeld dat er niet wordt 

geïnvesteerd in voorzieningen voor ouderen in Rijsoord. 

 

In de aan- en afwezigheidslijst van vorige keer (14 november 2016) moeten de namen R. Belder en R. 

Verschuur worden omgewisseld. 

 

2. LEEFBAARHEIDSTEAM 

 

POLITIE 

Patrick Sepers heeft zijn arm gebroken. Er zijn geen vragen voor de wijkagent. 

SPORT EN WELZIJN 

Er liggen flyers op tafel waarop de diverse acties en events staan voor de aanstaande krokusvakantie.  

WOONVISIE 

Voor de bewoners die dit wensen komt er led verlichting i.c.m. bewegingssensor voor het donkere 

achterpad bij het Mauritshoek. De bewoners moeten wel zelf zorgen voor een stroomaansluiting in 

de schuur.  

Wat betreft de ontwikkelingen rondom de sloop en nieuwbouw; e.e.a. ligt ter inzage t/m 9 maart. In 

augustus/september start de sloop en in oktober start de bouw. De route van de sloopauto’s is 

besproken met scholen en zal via de Pruimendijk en de Vlasstraat gaan.  Als er ontwikkelingen 

bekend zijn, wil de voorzitter graag terugkoppeling naar wijkoverleg. 

Het asbestonderzoek in de Geerlaan is inmiddels afgerond en de werkzaamheden kunnen hervat 

worden. Er is nog geen exacte datum bekend wanneer dit gaat gebeuren. Het wijkoverleg had graag 

gezien dat Woonvisie beter had ingesprongen op het stilleggen van de bouwactiviteiten. Het 

hekwerk had teruggebracht kunnen worden zodat er ruimte zou ontstaan voor de fietsers. Laura van 

Dam zal datum hervatting werkzaamheden in de gaten houden en dit doorgeven.  
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GEMEENTE 

Er zit een kaart toegevoegd bij de notulen waar de F15 snelfietsroute op staat. De F15 route loopt 

door Rijsoord waardoor verkeersmaatregelen genomen zullen worden. (kruising Mauritsweg met 

Rijksstraatweg bijvoorbeeld). Er wordt een werkgroep samengesteld om het deel van de fietsroute in 

Rijsoord te bekijken.  

De werkgroep bestaat uit de leden: 

Henk van den Berge; 

Hans Muntz;    Piet van der Meulen; 

Johan Zoutewelle;   Richard van der ploeg; 

Jose Gerritse;    Ruud Beemer; 

Maarten van der Staay;   Wim van Wingerden. 

3. ACTIELIJST 

Mauritshoek: er komt een gescheiden rioolsysteem. De aansluiting van de hemelwaterafvoer op het 

riool moeten mensen zelf aanleggen. Contactpersoon is Herman Sikking. Vragen: 

- Soortgelijke werkzaamheden op de Waaldijk zijn wel gefinancierd door de gemeente. Kan dat nu 

ook? 

- Wat is de graafdiepte van de aansluiting  van de hemelwaterafvoer?  

- José gaat na waar de “wel” onder de woning zit (een van de laatste woningen in de Mauritshoek) 

voor aansluiting hemelwaterafvoer.  

- Wanneer kan definitieve bestrating van het wegdek aangebracht worden (i.v.m. inklinken).  

Het voetpad in de Mauritshoek wordt zo spoedig mogelijk rechtgetrokken en geasfalteerd.  

Bebouwing Mauritsweg/Geerlaan. (Terrein aansluitend aan Rijksweg A15). Op dit moment mag op 

grond van EU-normen op deze locatie niet worden gebouwd. Mochten de normen wijzigen, dan 

moet de gemeente die plannen eerst goedkeuren en het bestemmingsplan aanpassen. Er is 

wantrouwen t.a.v. de projectontwikkelaar om toch te bouwen. Zo ver is het echter nog niet en 

hiermee is dit punt afgehandeld. 

Waalvisie: Petra van Nes meldt, dat e.e.a. over ca. 2 weken wordt besproken in de Raad. In de 

commissie is het plan goed ontvangen. Petra van Nes gaat nog wel in verweer om op te komen voor 

groenbehoud langs de waaloever. In de surfbocht komt wellicht toch een horecagelegenheid. 

Mochten mensen opmerkingen hebben op de plannen, dan hoort het wijkoverleg dit graag. Het punt 

gaat hiermee van de actielijst af.  

De gemeente heeft een aanbod gekregen van Rijkswaterstaat om nog eens 200 bomen extra te 

planten op gemeentegrond. Wellicht dat hiervoor ook bomen gebruikt kunnen worden langs de 

Rijkstraatweg t.h.v. het Waterschapshuis. 

4. ONDERHOUD GROEN 

De heer J. van Dorst is afdelingsmanager wijkbeheer en beantwoordt vragen over het 

groenonderhoud. 
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Het groenonderhoud wordt iedere vier jaar Europees aanbesteed. Daarbij wordt ook gelet op 

duurzaamheid.  Veel mensen gaan aan de slag via participatiewet, mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het gaat er vooral om dat zij weer in het arbeidsproces komen.  

De kosten voor onderhoud liggen om en nabij  1,5 miljoen euro. De werkzaamheden worden 

gecontroleerd met behulp van technische schouw door medewerkers van de gemeente. 

Als er een melding gedaan wordt, dan wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk persoonlijk terug te 

koppelen. Mochten er klachten zijn, dan graag melding doen bij de heer J. van Dorst; dan kan hij de 

aannemer er zelf op aanspreken. 

Als er geschoffeld wordt bij warm weer  mag het blijven liggen. Anders moet afval echt weggehaald 

worden door aannemer. 

De gemeente leegt de putten één keer per jaar als deze vol liggen met groen/bladeren.  

Op het parkeerterrein van Bardot (bij ‘Piet Punt’ )is het bankje weg. Komt het bankje terug? 

Het knotten van knotwilgen gebeurt 1x per jaar. Het knotten van treurwilgen gebeurt 1x per 3 jaar, 

waarbij laaghangende takken worden gesnoeid. 

Werkzaamheden door gemeente Ridderkerk, Rijkswaterstaat en het Waterschap lopen niet 

synchroon. Het is lastig om hierover afspraken te maken.  

Vanuit wijkoverleg wordt gevraagd of er aandacht kan worden besteed aan het schoonmaken van de 

straatnaamborden binnen gemeente Ridderkerk.  

De voorzitter bedankt voor het beantwoorden van vragen en het geven van toelichting.  

NB: Wanneer iemand vragen heeft, kan hij/zij rechtstreeks mailen naar de heer John van Dorst 

j.v.dorst@bar-organisatie.nl. 

5. JAARPLAN 2017 

Het wijkprogramma zal worden ingevoegd in het jaarplan. José zal voor 24 maart een concept maken 

hiervan en dit toesturen naar de leden van het wijkoverleg. Er kan tot 10 april gereageerd worden. 

6. WIJKIDEETEAM 

Het wijkideeteam heeft 15 maart een vergadering gepland staan. Het toegewezen geldbedrag van 

13.000,- euro zal dan worden verdeeld. Nadere gegevens zullen worden besproken in de volgende 

vergadering van het wijkoverleg op 10 april. 

Op zaterdag 18 maart is er het feest der giganten. Er zijn vrijkaarten beschikbaar. 

De Resoordse Kraaien is een nieuwe groep die meedoet met de Roparun. Het wijkideeteam sponsort 

deze Rijsoordse groep. Het wijkideeteam verzorgt de doorkomst van de Roparun op de hoek 

Lagendijk/Rijksstraatweg. Er zijn nog diverse vrijwilligers nodig, zij kunnen zich aanmelden bij het 

wijkideeteam. 

Petra van Nes meldt dat de kascontrole 2015 en 2016 is gedaan en dat deze is goedgekeurd. 
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7. WIJKSCHOUW 

Op 21 maart a.s. vindt de wijkschouw plaats, wie mee wil kan zich aanmelden. Ruud Breeman, Petra 

van Nes-de Man, Paul van den Heerik gaan in ieder geval mee. John van Dorst laat weten dat er ook 

iemand van de wijkploeg van Rijsoord mee zal gaan. 

8. RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN 

Het wijkoverleg heeft een brief naar de GRNR gestuurd over de aanleg van de wal voor de groene 

buffer. Zowel over het zuidelijk deel als het noordelijk deel van de Rijksstraatweg. Hierop is geen 

reactie ontvangen. Er zou door de directie van GRNR actief worden geïnformeerd, maar hiervan is 

geen sprake. José gaat e.e.a. na en koppelt in volgende vergadering terug.  

Heemskerk B.V. (Project ontwikkelaar) heeft een optie op grond in Nieuw Reijerwaard. Petra van 

Nes, de grond is nog niet verkocht! Zij zal nagaan wat er in de eerdere notulen staat wat er zoal is 

besproken met GRNR qua werkzaamheden en dit zal dit zal zij in het volgende wijkoverleg 

rapporteren.  

Het wijkoverleg stuurt een brief naar dhr. Verweij met het verzoek om af te zien van zijn plannen. De 

heer Verweij is van plan om een windmolen te bouwen op zijn grond in Barendrecht op 

bedrijventerrein Oost en dit heeft  consequenties voor de bewoners aan de Rijksstraatweg.  

Er is een reactie geweest van de familie van der Pol op het wijkprogramma in verband met de 

bouwplannen voor de hoek Rijksstraatweg/Lagendijk. Ook zijn er zorgen over parkeergelegenheid bij 

restaurant Bardot. Er is aandacht voor zowel geluid als parkeren.  

José meldt dat er 6 maart wijkspreekuur is en op 21 maart vindt de wijkschouw plaats.  

Petra van Nes vraagt of het akkoord is als de namen van de voorzitter en de wijkregisseur  op de 

website van het wijkoverleg Rijsoord mogen worden vermeld. Dit wordt goed bevonden. 

Maria Groeneweg (CBS de klimop) gaat weg omdat ze een andere functie binnen het PCPO heeft 

aangeboden gekregen. De ouders zijn vandaag persoonlijk ingelicht middels een brief. Vanuit 

wijkoverleg zal een bloemetje worden geregeld en aanstaande vrijdag na 15 uur kan er persoonlijk 

afscheid worden genomen. De heer Rene Kemper neemt tijdelijk de honneurs waar als interim 

directeur. 

Er zijn klachten over geluidsoverlast van vrachtwagens op het terrein van de Jong Tours. Een brief is 

al naar de DCMR gegaan, maar dat heeft niets opgeleverd. José meldt dat deze klachten via DCMR 

lopen en zal e.e.a. opnemen met Annemiek Govaart.  

Het paarse licht  in de kassen wordt niet als prettig ervaren. Is hier vergunning voor nodig ? 

Het wijkideeteam vindt het schrijnend dat er voedsel/kledingbanken nodig zijn in Ridderkerk. De 

gemeente heeft beleid opgesteld om minima tegemoet te komen. Wijkideeteam kan een afspraak 

maken met wethouder, Henk Dokter. 

Ruud Beemer vraagt of meer bekend is bij de gemeente inzake parkeerproblematiek aan het einde 

van de Rijksstraatweg t.h.v. het Waterschapshuis.  
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Hans Muntz: Er is onderzoek gedaan naar de parkeerdruk. Bewoners kunnen soms hun auto niet 

direct voor hun eigen deur parkeren, maar wel binnen redelijke afstand van de woning.  

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten. 

Actielijst 

Nr Onderwerp Wie wat waar 
wanneer 

Opmerkingen/prioriteitenlijst 

1. Verkeersveiligheid bij brommer 
inrit viaduct 
Mauritsstraat/Geerlaan 

H. Muntz De kruising wordt meer 
overzichtelijk als brommers 
eraf worden gehaald.  

2 Voetpad Geerlaan H. Muntz loopt 

 Mogelijkheid om het veld bij VV 
Rijsoord te verharden. Gras 
vervangen kan worden door 
betontegels? 

H. Muntz  Dit wordt nader onderzocht 
(ook mede onderdeel van 
F15/F16 plan). 

3. Voetpad Geerlaan H. Muntz Project loopt  

4. Overleg herplanting 300 bomen. P. van Nes De vraag naar nieuwe bomen 
is uitgezet naar Hans Engels, 
maar er is nog geen antwoord 
binnengekomen. 
Rijkswaterstaat zoekt nl. 
andere aannemer. 

1702
-1 

Bestrating en onderhoud 
Mauritshoek. 
1.Kan de aansluiting op de 
regenafvoer op kosten van de 
gemeente worden uitgevoerd? 
2.Waar bevindt de “wel”zich op 
de hoek Mauritshoek? Wordt 
deze later gedaan? 
3.Moet er 1,5 meter diep 
gegraven worden voor 
aansluiting regenafvoer? 
4.Wanneer definitieve 
bestrating van het wegdek 
i.v.m. inklinken. 

J. Gerritse 1.De aansluiting op het riool 
wordt niet door de gemeente 
vergoed. Op de Waaldijk was  
sprake van een uitzondering.  
2. De wel wordt uitgezocht. 
Info Herman Sikking 
3.De regenwateraansluitingen 
zitten tussen de 60 en 80 cm 
diep. 
4.Voorlopig planning  zomer 
op te pakken. 

1702
-02 

Bankje op parkeerterrein hoek 
Lagendijk (Piet Punt) 
terugzetten 

J. Gerritse afgehandeld 

1702
-03 

Overlast motoren terrein De 
Jong Tours. Klachten neergelegd 
bij de DCMR, maar deze 
reageert niet.  

J. Gerritse Informatie gevraagd aan 
Annemiek Govaart. Volgt  

1702
-04 

Is er vergunning nodig voor het 
paarse LED-licht in de kassen? 

J. Gerritse Informatie opgevraagd. 

1702
-05 

Conceptbrief opstellen voor dhr 
Verweij inzonderheid 
windmolen 

wijkoverleg Brief is verzonden 

 


