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Bijlage 1: Beschrijving projecten vorig WOP 
 
Belangrijke ontwikkelpunten in het vorige WOP waren: 
a) Herstructurering wijk- en winkelcentrum 
b) Voltooiing van het Zand 
c) Openbaar gebied ‘bij de tijd brengen’ 
d) Sociale samenhang bevorderen 
e) Verlichting in achterpaden 
f) Bewaken verkeersveiligheid 
g) Milieu 
 
Wat is uitgevoerd? 
Per ontwikkelpunt zijn activiteiten en projecten benoemd. Deze moesten bijdragen aan het 
ontwikkelpunt. Het overgrote deel van de projecten en activiteiten is uitgevoerd. Dit is 
jaarlijks gerapporteerd in de WOP-monitor. De laatste versie van deze monitor is opgenomen 
in de 1e programma-monitor van 2011. 
 
Wat is niet uitgevoerd? 
Wat betreft de voltooiing van het Zand zijn alleen de volgende projecten niet (volledig) 
uitgevoerd: 
1. “Voltooiing woningbouw nabij het centrum van de wijk voor met name senioren en het 

creëren van een woonzorgzone”. Dit project wordt op dit moment voorbereid voor 
besluitvorming. De bedoeling is nog steeds om dit te realiseren. 

2. “Realiseren van een extra voetgangersverbinding vanuit het Zand naar de Gorzen” is niet 
uitgevoerd. Financieel was dit niet haalbaar. Ongeveer 5 jaar geleden is een alternatieve 
langzaam verkeerroute aangewezen vanaf de Clara Wichmannstraat langs het 
Havenkanaal tot aan de Gorzen. Deze langzaam verkeerroute maakt gebruik van het 
bestaande viaduct over de Rotterdamseweg. 

 
a) Herstructurering wijk- en winkelcentrum 
- Verbetering uitstraling buitenruimte:  

uitgevoerd. 
 

- Verbeteren toegankelijkheid vanuit omliggende woonbuurten en het Zand:  
Hiermee wordt èn de bereikbaarheid voor alle bewoners èn de toegankelijkheid voor 
minder validen bedoeld. Door de herstructurering van het Vlietplein is dit al voor een deel 
gerealiseerd. De verbinding met het Zand wordt gerealiseerd als de plannen voor 
Driehoek worden uitgevoerd en de huidige sporthal is gesloopt.  
 

- Verbeteren van het supermarktaanbod:  
Dit is gerealiseerd door het uitbreiden van de bestaande supermarktruimte en door 
toevoeging van de Lidl. 
 

- Verbetering uitstraling parkeergarage door aanpassing kleurstelling dan wel andere 
maatregelen: 
In de parkeergarage is extra verlichting aangebracht. Daarnaast hebben veel mensen 
(waaronder ambtenaren op de ‘daadwerkelijk in de buurtdag’ en jongeren) meegewerkt 
aan het kleurrijk maken van de parkeergarage. 
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- Verbetering uitstraling, vindbaarheid en vergroten van het aanbod voor jongeren in de 

Fuik.  
Vrij snel na het tot stand komen van het WOP is er begonnen met de tienersoos in de 
Fuik. Deze activiteiten zijn erg populair en de huidige ruimte in de Fuik is eigenlijk te klein 
voor het aantal jongeren dat naar deze activiteiten toe wil. 
De Fuik is onlangs volledig gemoderniseerd en aangepast. Door de herstructurering van 
het Vlietplein is de Fuik beter zichtbaar. Overigens valt er aan de uitstraling van het 
gebouw niet zoveel te doen. 
 

b) Voltooiing van Het Zand 
- Bestuurlijke uitspraak over handhaven ruimtereservering metrotracé: 

Inmiddels is besloten om geen metro naar Ridderkerk aan te leggen. De 
ruimtereservering voor de metro is dan ook niet meer nodig. 
 

- Verplaatsing Hak:  
De verplaatsing van Hak naar Cornelisland wordt in 2011 uitgevoerd. 
 

- Voltooiing woningbouw nabij het centrum van de wijk voor met name senioren en het 
creëren van een woonzorgzone:  
Voor de Driehoek-Het Zand zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe 
sporthal, een jongerenvoorziening en een buurtsportlocatie. In de plannen zijn ook 
zorgwoningen, appartementen en huizen met tuinen opgenomen. De plannen hiervoor 
zijn nog in ontwikkeling. Verwacht wordt dat er in 2012 besluitvorming over zal 
plaatsvinden. Onder andere vanwege de economische crisis heeft het project ruim een 
jaar stil gelegen.  
 

- Handhaving wijkpark Het Zand en beter benutten van deze ruimte voor de jeugd: 
Voor de jeugd zijn er in de loop van de tijd een paar voorzieningen geplaatst op de 
toekomstige ontwikkellocaties. De geplande buurtsportlocatie is nog niet gerealiseerd. 
Realisatie hiervan hangt samen met de bouw van appartementen en andere 
voorzieningen in de Driehoek.  

 
c) Openbaar gebied ‘bij de tijd brengen’ 
- Speelterreinen verharden (Koolmees, Bliek en Pelikaan) ten behoeve van de oudere 

jeugd om gebruiksmogelijkheden te vergroten.  
Dit is allemaal uitgevoerd, waarbij is gebleken dat kunstgras trapveldjes erg populair zijn 
bij oudere jeugd. Dit leverde en levert spanning op met de direct omwonenden. In de 
Koolmees was het trapveld zo aantrekkelijk dat jongeren van andere wijken daar naar toe 
kwamen om er te voetballen. De jongere jeugd uit de wijk kreeg de kans niet om er te 
spelen. Er is toen besloten om bij de Frans Halsstraat een ‘professioneel’ kunstgrasveld 
aan te leggen, zodat de jeugd uit het centrum hierop terecht kan. Verder zijn bij de 
Koolmees de hekwerken weggehaald. Hierdoor is de aantrekkingskracht voor oudere 
jongeren verminderd. 

 
- Revitaliseren openbaar groen in de Vogelbuurt, Molenbuurt en Vissenbuurt.  

In Drievliet zijn veel groenvakken opnieuw ingericht met meer kleur en variatie. 
In een aantal straten is de boomwortelproblematiek opgepakt. Er zijn nieuwe bomen 
geplant en er zijn kleinschalige aanpassingen in de buitenruimte gedaan.  Een aantal 
speelterreinen zijn opgeknapt of opnieuw ingericht.  
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d) Sociale samenhang bevorderen 
- Stimuleren van het benutten van mogelijkheden voor inwoners van het Zand om bij 

elkaar te komen in de eigen buurt in bestaande accommodaties: 
Gebleken is tot nu toe dat er geen behoefte was voor inwoners van het Zand om bij 
elkaar te komen in een gebouw. Via participatie voor het nieuwe WOP werd deze 
behoefte met name door de oudere bewoners van het Zand wel uitgesproken. 
 

- Het doen organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen binnen de wijk met 
daarbinnen in ieder geval aandacht voor de jeugd van 12 tot 16 jaar: 
Met het instellen van het wijkbudget is het mogelijk gemaakt om activiteiten in de wijk 
teorganiseren. Het wijkideeteam Drievliet-Het Zand is zeer actief en heeft meerdere 
activiteiten georganiseerd. Er vinden op dit moment activiteiten (tienersoos) plaats voor 
jongeren in de Fuik.  
 

- Aandacht voor creëren van een woonzorgzone: 
In 2007 is een plan van aanpak woonzorgzone Drievliet-Het Zand vastgesteld. De 
volgende actiepunten stonden daarin: 
 
1. Nader onderzoek wegwerken tekort geschikte woningen (voor ouderen):  
In de wijk Drievliet/Het Zand wordt een forse vergrijzing verwacht. Het aantal voor 
senioren passende woningen is hiervoor niet toereikend. Hiervoor zal zowel in 
nieuwbouw (met name de Driehoek) en via aanpassingen in de bestaande voorraad 
(verbeteren toegankelijkheid woningen) een oplossing gezocht moeten worden. In enkele 
woongebouwen, bijvoorbeeld het appartementencomplex aan de Brasem, is de 
toegankelijkheid verbeterd door ophoging van de galerijen. 

 
2. Onderzoek kleinschalige voorzieningen verzorgd wonen rond Vlietplein: 
Binnen het nieuwe plan Driehoek worden kleinschalige voorzieningen verzorgd wonen 
gerealiseerd. 

 
3. en 4. Verbetering uitstraling en functie wijkcentrum De Fuik en verbeteren 
activiteitenprogramma: 
De interne verbouwing van de Fuik heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van tien jaar 
geleden worden er wel meer activiteiten georganiseerd, maar dit zou in de toekomst 
verder uitgebreid moeten worden. Dit is overigens wel afhankelijk van de beschikbare 
ruimte. Ook zal de wijkvereniging, die veel activiteiten in de Fuik organiseert, veel 
aandacht moeten besteden aan het werven en behouden van vrijwilligers. 
 
5. Verbetering Vlietplein 
Uitgevoerd. 
 
6. Waarborgen toegankelijkheid openbare ruimte rond het Vlietplein voor ouderen en 
minder validen;  
Dit is voor deel al gerealiseerd bij het verbeteren van het Vlietplein, maar wordt nog 
verder opgepakt bij het realiseren van Driehoek. 

 
7. Ondersteunen tracékeuze TramPlus langs Vlietlaan en met verbinding met Ridderkerk 
Centrum. 
Gezien het bestuurlijk standpunt is er op dit moment geen sprake van een tracé 
TramPlus langs de Vlietlaan. 
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– Nagaan of er draagvlak is om een nieuwe naam aan de wijk te geven: 
Er is geen aandacht geweest om de naam van de wijk te veranderen. In alle 
communicatie van de gemeente wordt het als de wijk Drievliet-Het Zand aangeduid. Het 
(vorig) college heeft de wijk in zijn geheel ook één keer per jaar bezocht in de afgelopen 
jaren. Het lijkt de bewoners niet echt uit te maken. Ze voelen zich meer verbonden met of 
Drievliet of het Zand. Een andere naam voor Drievliet-Het Zand verandert hier niets aan. 
 

- Bezinning op de rol en samenstelling van een vorm van wijkoverleg met betrekking tot 
beheer en beleidsmatige taken: 
Het wijkoverleg heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een participatieplatform 
met een eigen voorzitter. Vanuit de gemeente wordt het wijkoverleg gefaciliteerd door de 
wijkregisseur. Er was geen draagvlak voor een specifieke splitsing, maar door de 
agendavorming wordt voorkomen dat er mensen onnodig bij het wijkoverleg zitten.  
Er wordt een schouw georganiseerd waar nu ook bewoners vanuit de wijk aan 
deelnemen, die niet in het wijkoverleg zitten. 

 
e) Verlichting in achterpaden 
- Openbaar gebied:  

Via het project ‘aanpak enge plekken’ hebben bewoners aangegeven wat zij als enge 
plekken ervaren. Zodra dit binnen de mogelijkheden van de gemeente lag, zijn deze 
enge plekken ook aangepakt door bijvoorbeeld het aanbrengen van extra verlichting 
en/of snoeiwerkzaamheden. 
 

- Particulier eigendom:  
In praktijk blijkt weinig tot geen belangstelling te zijn vanuit de huiseigenaren om 
verlichting langs particuliere achterpaden te plaatsen. 

 
f) Verkeersveiligheid bewaken 
- Inrichten van woonbuurten als 30 km/h gebied: 

Drievliet-Het Zand is nog steeds een veilige wijk op basis van verkeersongevalcijfers. 
Dit is vooral toe te schrijven aan de structuur van de wijk: een inrichting met veel erven 
en 30 km/uur gebieden. Echter: gevoelens van onveiligheid zijn toegenomen door 
intensiteit en snelheden van het autoverkeer. Vooral de oversteekbaarheid van de 
Vlietlaan, Molenvliet, Vogelvliet, Visvliet en Erasmuslaan wordt, met name door 
kwetsbare verkeersdeelnemers, als lastig ervaren.  
 

- Aandacht voor gehandicapten in het verkeer 
Hier is nu structureel aandacht voor in samenwerking met de Gehandicaptenraad. 

 
g) Milieu 
-     Onderzoeken en saneren van verontreinigde locaties 
 

Zwaluw 
In de oever van de singel langs de Zwaluw is een verontreiniging aangetroffen. De 
verontreiniging wordt gesaneerd in het tweede kwartaal van 2011. De sanering wordt 
gecombineerd met het baggeren van de singel en een onderzoek naar de kwaliteit van 
de vaste bodem van de singel.  
 
Vlietplein 
In mei 2007 is een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de herinrichtingsplannen 
rond het Vlietplein. De resultaten waren dusdanig dat een en ander geen belemmering 
vormde voor uitvoering van deze plannen. De werkzaamheden op het Vlietplein zijn 
afgerond, de bodemkwaliteit heeft niet voor problemen gezorgd. 



 

Bijlagen: pagina  7 

Driehoek 
Voordat eventuele ontwikkelingen plaatsvinden op de braakliggende locatie langs de 
Erasmuslaan-Vlietlaan zal bodemonderzoek worden uitgevoerd. 
 

-     Aanleg geluidswal langs Oosterpark (A15): 
Onlangs is weer onderzocht of het mogelijk is om deze geluidswal kostenneutraal aan te 
leggen. Helaas zijn hier op dit moment geen mogelijkheden voor. 
 

-     Op hoogte brengen geluidswal langs Rotterdamseweg: 
De geluidswal langs het Zand is een keer op hoogte gebracht. Er is in 2009 ook 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek geven een geringe 
verhoging aan. Deze afwijking is geen aanleiding om de geluidwal/scherm te verhogen. 
Er wordt gezocht naar andere oplossingen (waaronder stiller maken van het asfalt op de 
Rotterdamseweg).  
 

-     Onderzoek naar haalbaarheid van toepassing geluidsreducerend asfalt op de Vlietlaan: 
Op de Vlietlaan tussen de Donkerslootweg en de Vogelvliet is geluidsreducerend asfalt 
aangebracht. De bedoeling is om bij groot onderhoud of herinrichting van overige 
wegvakken van de Vlietlaan ook dit type asfalt toe te passen. 
 

- Bevorderen beperking autogebruik voor de korte ritten: 
Deze activiteit is opgenomen in het Plan van aanpak Luchtkwaliteit. 

 
Aanvullende activiteiten en projecten  
 
1. Verkeersveiligheid: 
De oversteekbaarheid van Vlietlaan, Molenvliet, Vogelvliet, Visvliet en Erasmuslaan wordt, 
met name door kwetsbare verkeersdeelnemers, als lastig ervaren. In 2011 zullen op de 
Erasmuslaan en Visvliet extra “zebra’s” worden aangelegd. Deze hebben, in afwachting van 
een herinrichting van deze wegen, een tijdelijke status. 
De Molenvliet en Vogelvliet zullen in 2011 opnieuw worden geasfalteerd en heringericht; 
extra parkeerplaatsen zullen worden aangelegd waardoor ook het karakter van die wegen 
sterk zal veranderen. De gemiddelde snelheid van het autoverkeer zal naar verwachting 
dalen waardoor de oversteekbaarheid zal toenemen. 

 
2. Knelpunten hulpdiensten: 
Het project “oplossen knelpunten hulpdiensten”, gestart in 2007, is (grotendeels) uitgevoerd. 
In meerdere buurten zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. Er zijn echter opnieuw problemen 
ontstaan door parkeerovertredingen. De oorzaak ligt veelal in (te) hoge parkeerdruk.. Een 
werkgroep (gemeente, veiligheidsregio, politie en buurtpreventie) is aan de slag te proberen 
dit op te lossen. De aanleg van parkeerplaatsen langs de Molenvliet en Vogelvliet maakt hier 
onderdeel van uit. 
 
3. Schoolomgeving / schoolroutes: 
De omgeving van c.b.s. De Bongerd is in 2010 aangepast in verband met onveiligheid bij 
halen en brengen van kinderen. Extra parkeerplaatsen zijn aangelegd en de directe 
schoolomgeving is aangepast om de situatie veiliger te maken. Aansluitend moet nog 
worden nagegaan of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 2: beschrijving van de wijk 
 
In deze bijlage gaan we in op de wijk Drievliet-Het Zand. De wijk wordt op fysiek en sociaal 
gebied beschreven aan de hand van verschillende thema’s.  
 
Eerst gaan we in op de sociale aspecten van de wijk: “leven in Drievliet-Het Zand”. In het 
tweede gedeelte “wonen in Drievliet-Het Zand” wordt ingegaan op de fysieke aspecten van 
de wijk.  
 
2.1. Leven in Drievliet-Het Zand 
Een wijk is meer dan een verzameling gebouwen. De wijk wordt ook gevormd door de 
bewoners en niet alleen door de fysieke inrichting. In dit gedeelte van de beschrijving van de 
wijk Drievliet-Het Zand worden de sociale aspecten van de wijk nader bekeken. 
 
2.1.1. Leefstijlen van de bewoners 
Onderzoeksbureau SmartAgent heeft voor de structuurvisie van Ridderkerk de Ridderkerkse 
leefstijlen en samenlevingsvormen in beeld gebracht. Dit is weergegeven in figuur B2.1 en 
figuur B2.2.  
 
Het is een model, waarbij door middel van twee dimensies onderscheid tussen mensen 
wordt gemaakt op basis van hun belevingswereld. Door de twee dimensies ontstaan vier 
‘belevingswerelden’, te weten de rode, blauwe, gele en groene wereld. De horizontale as is 
de sociologische dimensie, waarmee het onderscheid tussen individualisten en 
groepsgerichten wordt gemaakt. De verticale as is de psychologische dimensie waarmee het 
onderscheid tussen extravert versus introvert wordt gemaakt. 
 
Figuur B2.1: Leefstijlen-model 
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Figuur B2.2: Leefstijlen-model 
 

 
 
Onderzoek van SmartAgent wijst uit dat in Drievliet-Het Zand de volgende typen mensen 
wonen:  
 
1. De eerste groep mensen is te kenmerken met de steekwoorden gezelligheid en 

harmonie. Zij hechten veel waarde aan goede (gezellige) sociale contacten in de buurt en 
op het werk. De meeste mensen uit deze groep voelen zich het meest thuis in de 
‘gewone’ woonwijk. Bijna de helft (43%) van de inwoners van Drievliet behoort tot deze 
groep. 34% van de inwoners van Het Zand behoort tot deze groep. 

 
2. De tweede groep mensen die men aantreft in de wijk is te typeren met de steekwoorden 

ambitie en controle. Deze groep is over het algemeen zeer ambitieus en ziet een 
succesvolle carrière als een belangrijk doel in het leven. Hierbij maakt men gebruik van 
een tomeloze inzet, analytische capaciteiten en assertiviteit, maar ook bedachtzaamheid. 
Besluiten worden weloverwogen genomen. Men houdt graag de touwtjes in handen. 27 
% van de inwoners van Drievliet behoort tot deze groep en in Het Zand is dit 36%. 

3. De derde groep mensen is te kenmerken met de steekwoorden geborgenheid en 
zekerheid. Deze groep is ook groepsgericht, maar beweegt zich in een kleine kring van 
familie, vrienden en/of buren waarmee men intensieve contacten heeft. 21% van de 
inwoners van Drievliet behoort tot deze groep en in Het Zand is dit 26%. 

4. De laatste groep is te typeren met de steekwoorden vrijheid en flexibiliteit. Voor deze 
mensen is er meer dan alleen werk, het gezin of de buurt. Genieten is een sleutelbegrip. 
Deze mensen willen tijd inruimen voor culturele ontwikkeling en het maken van verre 
reizen. 9% van de inwoners van Drievliet behoort tot deze groep en in Het Zand is dit 4%. 

 
De eerstgenoemde grootste groepen zijn twee erg verschillende typen mensen. Er moet dan 
ook onderzocht worden op welke manier zij het beste bediend kunnen worden, maar ook hoe 
zij het beste kunnen samenleven.  
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Een andere uitdaging ligt er ook doordat er in de wijk een grote groep jongeren en de steeds 
groter wordende groep ouderen woont. Hoe kan worden gezorgd dat iedereen ruimte heeft 
om te leven zonder hinder te ondervinden van een ander.  
 
2.1.2. Voorzieningen in Drievliet-Het Zand 
 
Aan het Vlietplein is een wijkwinkelcentrum gelegen met een divers aanbod aan winkels, 
waaronder twee supermarkten. Er zijn drie zorgcentra: Reyerheem, ’t Ronde Sant en Salem. 
Rondom de Reyerheem en ’t Ronde Sant zijn aanleunwoningen gelegen. 
 
In Drievliet-Het Zand zijn vier scholen: De Bongerd, De Botter (met twee locaties), De Ark en 
de Ursinusschool. De Ursinusschool komt in de zomer van 2011 leeg te staan. Op termijn is 
er sprake van overcapaciteit op de locaties van de Botter aan de Windmolen en de Ark.  
 
In wijkcentrum de Fuik worden verschillende activiteiten georganiseerd door wijkvereniging 
Drievliet-Het Zand. De tienersoos en peuterspeelzaal zitten ook in de Fuik. Bij zorgcentrum ’t 
Ronde Sant zit ook een kinderdagverblijf. Er is één kerk: Ichthus-kerk op het Vlietplein.  
 
Op sportpark Oosterpark zitten tennisvereniging Oudelande, honk- en softbalvereniging 
Rowdies, midgetgolfclub Holeridders en wielervereniging Rekreatour. Bij het Vlietplein zit 
een sporthal, die voor diverse sportactiviteiten wordt gebruikt. Er zijn veel speelterrein in 
Drievliet-Het Zand.  
 
Op kaart B2.2. staan alle voorzieningen weergegeven. 
 
Kaart B2.2: Voorzieningen in de wijk Drievliet-Het Zand 
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Woonzorgzone Drievliet-Het Zand 
Een woonzorgzone is een afgebakend gebied, waarin zorg, welzijn, verkeer en vervoer, 
winkels en andere voorzieningen zodanig op elkaar zijn afgestemd dat inwoners van dat 
gebied er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 
Voor Drievliet-Het Zand betekent dat deze zone ongeveer gelegen is in het gebied tussen de 
Reyerheem en het Ronde Sant. 
 
2.2 Wonen 
 
2.2.1. Woningvoorraad 
De woningvoorraad van Drievliet bestaat voor een groot deel uit eengezinswoningen. De 
appartementen zijn vooral te vinden rond het Vlietplein. Het Zand heeft verhoudingsgewijs 
meer appartementen. In beide delen van de wijk liggen de prijzen van de woningen, in de 
koop en in de huur, boven het gemiddelde van Ridderkerk. De populariteit van de woningen 
is groot. 
 
Woningen  Drievliet-Het Zand  Ridderkerk  
Koopwoningen 2546 (56 %) 10321 (51 %) 
Huurwoningen 2021 (44 %) 9955 (49 %) 
Totaal aantal woningen  4567  20276  
 
2.2.3. Verkeer en vervoer 
Drievliet-Het zand is goed bereikbaar via de Rotterdamseweg, de Donkerslootweg en de 
Oosterparkweg. Drievliet wordt voornamelijk via de Vlietlaan ontsloten door de Vogelvliet, 
Molenvliet en Visvliet. Het Zand wordt ontsloten via de Erasmuslaan. De Vlietlaan (max. 50 
km/uur) vormt een barrière tussen Drievliet en Het Zand. Op kaart B2.1. is de 
hoofdontsluitingsstructuur aangegeven.  
 
Zowel de Molenvliet, Vogelvliet, Visvliet als Erasmuslaan hebben een maximumsnelheid van 
30 km/uur. Door het ruime profiel en de sobere inrichting van deze wegen voldoen ze niet 
aan de richtlijnen van “Duurzaam Veilig”. Op het moment van groot onderhoud willen we 
deze wegen aanpassen. Alle aanliggende buurten zijn ingericht als woonerf of als 30 km/uur-
gebied.  
 
De wijk is voor auto’s goed vindbaar en goed ontsloten. Maar als je verder de buurt inrijdt, is 
de kans groot dat je de weg kwijt raakt als je onbekend bent in de wijk.  
 
Voorzieningen voor voetgangers in de wijken zijn op structuurniveau goed op orde. De 
voorzieningen voor langzaam verkeer om naar het Centrum of naar de Griend te gaan, zijn 
niet altijd even goed. We hebben wel wensen om dit te verbeteren.  
Voor mensen met een beperking zijn door de wijken goede voorzieningen aangebracht. Ook 
hier geldt dat er in de relatie naar omliggende bestemmingen (zoals Ridderkerk-centrum) 
ontbrekende schakels zijn. 
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Kaart B2.3: Wegen en Groen in de wijk  

  
  
2.4. Recreatie en groen 
Op kaart B2.3. is duidelijk te zien hoe de groenstructuur in en om de wijk eruit ziet. 
De wijk wordt omringd door groene gebieden waar volop gerecreëerd kan worden. De 
Gorzen is minder toegankelijk voor minder validen of ouderen door het karakter van het park. 
Het Oosterpark is een park waar iedereen kan recreëren.  
  
2.5. Milieu 
 
Geluid 
Veel bewoners van Drievliet-Het Zand ervaren het geluid van de rijksweg A15, 
Rotterdamseweg en Vlietlaan als hinderlijk.  
 
De gemeente is beheerder van de Vlietlaan. Dat betekent dat de gemeente zelf de 
mogelijkheid heeft om de geluidoverlast aan te pakken. Voor de Vlietlaan geldt dat de 
gemeente hier stiller asfalt aanlegt, zodra we groot onderhoud moeten plegen aan de 
Vlietlaan. 
 
Het Waterschap is als beheerder verantwoordelijk voor de Rotterdamseweg. De gemeente 
heeft als beleid dat elke tien jaar de door de gemeente aangelegde geluidsvoorzieningen 
langs de Rotterdamseweg worden beoordeeld op de werking. Voor de wal/scherm-
combinatie langs Drievliet heeft er in 2009 onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er een minimale verhoging van de geluidbelasting is. Het verhogen van de 
geluidwal en het houten scherm op de geluidwal is veel ingrijpender (bijv. huidige bomen 
kappen op de geluidwal) en zal nauwelijks het door bewoners gewenste effect hebben.  
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We verwachten meer effect voor bewoners als er op de Rotterdamseweg stiller asfalt wordt 
aangebracht.  
 
Rijkswaterstaat is beheerder van Rijksweg A15. Recent heeft de gemeente onderzoek laten 
doen om te bekijken of het mogelijk is om budgetneutraal een aarden wal aan te leggen in 
het Oosterpark. Uit dit onderzoek bleek dat het helaas niet mogelijk is om deze geluidwal 
budgetneutraal aan te leggen. Dus wordt dit voorlopig niet uitgevoerd. 
 
De gemeente heeft wel besloten om een mobiel geluidmeetpunt in te zetten, waarmee op 
verschillende locaties in 2011 en 2012 metingen worden gedaan. Voor Drievliet-Het Zand 
wordt dit punt afwisselend worden ingezet bij de Tarbot (Rotterdamseweg), Van 
Leeuwenhoekstraat (Rotterdamseweg), Clara Wichmanstraat (Rotterdamseweg) en de 
Zwaluw (Vlietlaan). De metingen zijn dan te volgen op: http://noisenetdcmr.nl/ridderkerk.html. 
 
Externe Veiligheid 
De Rotterdamseweg langs Drievliet-Het Zand is tot de kruising met de Donkerslootweg 
aangewezen  als route voor gevaarlijke stoffen. Dit is op 28 mei 2001 door de gemeenteraad 
besloten. 
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Bijlage 3: Participatie bij het opstellen van het WOP 
 
In dit wijkontwikkelingsprogramma  hebben we veel aandacht besteed aan het betrekken van 
bewoners van Drievliet-Het Zand en belangrijke maatschappelijke partners in de wijk. 
In de projectgroep zaten vertegenwoordigers van Aafje, het wijkoverleg, Woonvisie, 
gemeente en Stichting Sport en Welzijn. 
 
Het WOP heeft verschillende fasen doorlopen en is opgesteld door de projectgroep. In elke 
fase heeft de projectgroep op verschillende manieren informatie opgehaald. 
In deze bijlage hebben we de uitkomsten van alle participatie weergegeven. We hebben een 
apart boekje gemaakt met alle verslagen, inbreng en informatie uit de participatie. 
 
1. Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase heeft de projectgroep zichzelf een beeld gevormd van de wijk. Ook 
heeft de projectgroep gekeken naar het vorige wijkontwikkelingsprogramma en naar de 
projecten die zijn uitgevoerd. 
 
Ophalen algemene ontwikkelingsvragen 
Om tot een nieuwe visie te komen is het belangrijk en noodzakelijk om uit te zoeken hoe een 
wijk eruit ziet, wat de sterke en zwakke punten zijn en welke richting het op moet gaan. Dit 
hebben we gevraagd door middel van een enquête tijdens de kerstmarkt (datum).  
 
- Straatgesprekken kerstmarkt (11 december 2010) 
Tijdens deze gesprekken hebben we aan mensen gevraagd wat zij sterke en zwakke kanten 
van Drievliet Het Zand vinden. Ook hebben we gevraagd welke kansen en bedreigingen zij 
zien. De projectgroep heeft de uitkomsten van deze enquête besproken en toen een manier 
bedacht om de uitkomsten duidelijk te presenteren. Ook hebben we de uitkomsten 
teruggekoppeld aan de bewoners en winkeliersvereniging tijdens het Sociaal Café. Tijdens 
het Sociaal Café hebben we in kleine groepjes verschillende stellingen besproken. 
 
- Sociaal café (20 januari 2011) 
Na de straatgesprekken tijdens de kerstmarkt hebben we deze bewoners uitgenodigd voor 
een avond. Voor deze avond hebben we ook de leden van het wijkoverleg, het wijkideeteam 
en de wijkvereniging uitgenodigd. We wilden de opgehaalde gegevens aan hen 
terugkoppelen. De bewoners hebben de gegevens door middel van stellingen 
bediscussieerd. De aandachtspunten die naar voren kwamen tijdens de discussie waren 
verkeersveiligheid, hoge parkeerdruk, knelpunten hulpdiensten, voorzieningen voetgangers 
en fietsers, drukte/onveiligheid rondom de scholen en luchtkwaliteit snelwegen. 
 
2. Verdiepingsslag 
Met de informatie uit de kerstmarkt-enquete en het sociaal café heeft de projectgroep vijf 
speerpunten voor de ontwikkeling van Drievliet-Het Zand benoemd. Dit zijn buitenruimte, 
mobiliteit, sociaal, voorzieningen en wonen. We wilden op deze verschillende thema’s wat 
specifieker informatie ophalen uit de wijk. Dit hebben we gedaan door middel van een 
verdiepingsslag. 

 
- Pizza-gesprekken: Jongerenactiviteit  
De opbouwwerker van Stichting Sport & Welzijn heeft twee activiteiten georganiseerd om 
jongeren te betrekken bij het opstellen van het programma. De eerste activiteit was een 
pizzagesprek van ongeveer 2,5 uur met jongeren van ouder dan 16 jaar. Deze jongeren zijn 
allen bezoekers van het jongerencentrum de Fuik.  
De tweede activiteit was een pizzagesprek van ongeveer 2,5 uur met jongeren van ouder 
dan 16 jaar. Deze jongeren zijn onderdeel van de christelijke gemeenschap van de 
Ichthuskerk.  
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Na een persoonlijke voorstelronde heeft opbouwwerk vragen gesteld over hun leefwereld, de 
buitenruimte en voorzieningen in de wijk. Hieruit komt naar voren dat  jongeren Drievliet-Het 
Zand een fijne rustige wijk vinden om in te wonen. Bijna allemaal willen zij in Drievliet-Het 
Zand blijven wonen of na hun studie terugkeren. Zij vinden het huurbeleid te eenzijdig en de 
koopprijs van een huis is (te) hoog. Zij vinden dat er nog wel eens gemopperd wordt op de 
jongeren, maar de jongeren staan open voor een ontmoeting met andere bewoners. De 
jongeren zijn bereid om activiteiten op te zetten en eraan mee te doen, waar jong en oud 
elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een debat voor jong en oud. De JRR is bezig 
met het opzetten van een game-event. Belangrijk vinden zij als zij hun bijdrage leveren, dat 
dat ook gezien en benoemd wordt. 
 
- Kinderpersbureau  
Voor de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen de Botter, de Bongerd en de Ark 
heeft Stichting Sport en Welzijn een kinderpersbureau opgezet. Het gaat hierbij om 100 
kinderen. Media Educatie van bibliotheek AtotZ heeft samen met Stichting Sport en Welzijn 
een lesprogramma van zes weken opgezet. Kinderen mochten over hun eigen leefomgeving 
nadenken en zijn hiermee aan de slag gegaan. De mediacoach heeft uitleg gegeven over het 
WOP. Een journalist van de Combinatie heeft een gastles gegeven over zijn vak. De 
kinderen kozen voor het uitwerken van de volgende thema’s: buitenruimte, activiteiten in de 
wijk, de toekomst, veiligheid, kinderpolitiek, wonen, overlast, ideeën voor de wijk, vrije 
tijdbesteding, verkeer, mensen en dieren. De kinderen mochten op het gemeentehuis 
iemand interviewen over het gekozen thema. Buurtagenten, wethouders, voorzitter 
wijkoverleg, ambtenaren, jongerenwerkers, woonconsulent, vertegenwoordiger van de GRR, 
sportwerkers en iemand van het wijkideeteam Drievliet-Het Zand zijn door de kinderen 
geïnterviewd. Iedereen is erg enthousiast geweest over deze activiteit: de school vond het 
erg leerzaam, de kinderen vonden het erg leuk en de mensen die werden geïnterviewd 
hebben ook een inspirerende middag gehad. 
 
Het uiteindelijke doel was het winnen van de prijs: plaatsing in de Combinatie! Uit alle 
inzendingen heeft de journalist van de Combinatie drie artikelen uitgekozen van elke school 
één. 
 
Wat uit de verhalen van de kinderen naar voren kwam, was dat de kinderen Drievliet-Het 
Zand een fijne rustige wijk vinden om in te wonen. Ze vinden het er wel een beetje saai. Zij 
willen bijvoorbeeld regelmatig verandering in het aanbod van het programma in de sporthal. 
Zij willen geprikkeld blijven en hun advies is: maak het uitdagender. Ze vragen om een 
natuurspeelpark waar sport en spel belangrijk is.  
Ze vinden hondenpoep vervelend en ook vinden ze het lastig om te zien wat fietspaden zijn. 
Kinderen vinden ontmoeting belangrijk en wilden meehelpen om dit mogelijk te maken. Als 
voorbeeld werd genoemd gezamenlijk opknappen van de kinderboerderij, een bezoekdag 
met je huisdier aan de Reyerheem of simpel het aanbieden van een bloemetje aan ouderen 
en gehandicapten. 
Ze willen ook graag veel ontmoetingsruimten hebben. Een graffitimuur lijkt ze ook leuk. Zij 
willen graag betrokken blijven bij het nadenken over de toekomst van de wijk. 

- Enquête gezinnen met (jonge) kinderen 
Het was moeilijk om ouders van (jonge) kinderen te bereiken via de verschillende 
participatie-bijeenkomsten. Daarom is door de projectgroep een enquête opgesteld om toch 
reactie te krijgen van de ouders van jonge kinderen. De enquête gaat over een zestal 
thema’s, namelijk wonen, sociale verbanden, betrokkenheid van de bewoners, veiligheid, 
maatschappelijke voorzieningen, omgevingskwaliteit, verkeer&vervoer. 
 
Via de peuterspeelzalen Olleke Bolleke en Giraf zijn 97 jonge gezinnen benaderd om de 
enquête in te vullen. 24 gezinnen hebben een reactie teruggegeven. 
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De 98 kinderen, die meededen aan het kinderpersbureau, hebben deze enquête gekregen 
om hun ouders in te laten vullen. Hierop hebben 49 ouders de enquête ingevuld en 
teruggegeven. We vinden het aantal mensen dat heeft gereageerd erg hoog. Dit komt 
waarschijnlijk, doordat de kinderen erg betrokken waren bij het kinderpersbureau. Zij hebben 
hun ouders erg enthousiast gemaakt. 
 
De enquête en de resultaten zijn opgenomen in het Participatieboekje 
 
Uit de enquête blijkt het volgende: 
 
Wonen 
De ouders zijn tevreden (74%) tot zeer tevreden (25%) zeer tevreden over hun woonsituatie. 
Zij (86%) hebben weinig reden om te verhuizen, maar als ze dat wel willen dan komt dat 
doordat: de woning niet meer voldoet aan de wensen, ze last hebben van de buren of hun 
financiële positie is veranderd. 
 
Van het kleine aantal mensen dat wil verhuizen, geeft 60% aan dat zij buiten hun eigen wijk, 
maar binnen Ridderkerk willen wonen. De voorkeur gaat uit naar een rijtjeswoning of twee-
onder-één kap woning. Dit kan zowel een huur- als koopwoning zijn.  
 
Sociale verbanden, betrokkenheid bewoners 
De mensen geven aan dat zij zich redelijk (74%) tot zeer (10%) betrokken voelen bij de wijk. 
Betrokkenheid tussen bewoners wordt als redelijk (68%) tot sterk (16%) ervaren. Dat blijkt uit 
de goede band met buren, goed geïnformeerd zijn over de wijk, trots zijn op hun wijk en het 
deelnemen aan buurtactiviteiten. 5% doet vrijwilligerswerk. 16% voelt zich nauwelijks 
betrokken bij hun wijk, maar vindt dat prima. 
 
Wijkvereniging Drievliet-het Zand is met bij de 38% van de ouders bekend. Het 
buurtpreventieteam is bij 40% bekend, het wijkideeteam bij 20% en het wijkoverleg is 
(helaas) maar bekend bij 1% van de ouders.  
 
Om geïnformeerd te blijven over wat er in de wijk gebeurd, geeft 44% de voorkeur aan de 
Combinatie en 28% aan een nieuwsbrief. Een ander huis-aan-huis-blad, internet of een 
bewonersavond zijn minder gewenst als informatiemiddel (maar worden wel gebruikt). 
 
Veiligheid 
41% van de mensen voelt zich nooit onveilig, 33% voelen zich zelden onveilig, 23% voelt 
zich soms onveilig en maar 3% voelt zich vaak onveilig.  
Als mensen zich dan onveilig voelen dan wordt dat vooral veroorzaakt door: te hard rijdend 
verkeer (33%), overlast van (hang)jongeren (19%) en inbraken in de omgeving (17%). 
 
Maatschappelijke voorzieningen 
Er is uitgebreid gevraagd naar de kwaliteit van de voorzieningen zoals winkels, 
zorgvoorzieningen, speelvoorzieningen, culturele voorzieningen, recreatievoorzieningen, 
uitgaansgelegenheden, basisscholen en religieuze voorzieningen. 
 
Zeer tevreden (14%) en tevreden (83%) zijn zij over de winkels. Zeer tevreden (10%) en 
tevreden (83%) zijn zij over de basisscholen. 9% is zeer tevreden en 67% is tevreden over 
de speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar. 6% is overigens zeer ontevreden over deze 
speelvoorzieningen. Over de zorgvoorzieningen is 6% zeer tevreden en 81% tevreden. 
Recreatievoorzieningen scoren ook goed: 4% (zeer tevreden) en 76% (tevreden). 
 
Van de respondenten is 37% ontevreden en 5% ontevreden over de sport- en 
speelvoorzieningen voor jongeren vanaf 12 jaar. 
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Omgevingskwaliteit 
Respondenten ervaren hun omgeving als redelijk schoon (51%) tot schoon (44%). 6% vindt 
het niet schoon. De grootste oorzaken hiervoor zijn: hondenpoep en vuil op straat. 
 
Meer dan 80% van de respondenten is tevreden over de kwaliteit van de leefomgeving in het 
geheel.  
 
16% heeft regelmatig overlast van geluid afkomstig van wegen in de wijk. 17% heeft 
regelmatig overlast en 9% heeft veel overlast van geluid afkomstig van geluid van de 
rijksweg.  
 
Verkeer en vervoer 
Respondenten zijn zeer tevreden (13%) tot tevreden (70%) over de bereikbaarheid van de 
wijk met openbaar vervoer.  Zij zijn tevreden (78%) over de ontsluiting van Drievliet. Zij zijn 
het meest ontevreden over de parkeersituatie rondom de woning: 28% is ontevreden en 9% 
is zeer ontevreden. 
 
- High-Tea ouderen 
De ouderen van de wijk nodigden we uit voor een high tea in zorgcentrum Reyerheem. Met 
25 ouderen spraken we door over de thema’s wonen, ontmoeting, veiligheid en de toekomst. 
De meeste ouderen gaven aan heel prettig te wonen in Drievliet Het Zand. Op het terrein van 
wonen vragen zij aandacht voor de toegankelijkheid van woningen en voorzieningen en 
stallingsmogelijkheden voor scootmobiels. Ontmoeting vinden zij vooral belangrijk in de 
directe woonomgeving (burencontact). Verder wil men een gevarieerd aanbod van 
activiteiten. Jong en oud komen elkaar door de opbouw van de wijk vooral tegen rond het 
Vlietplein. Veel ouderen ervaren dat als spannend en onprettig. Zij geven echter zelf ook aan 
de onbekend daarbij onbemind maakt. 
 
– Partnergesprekken 

 Buurtagenten 
De buurtagenten vinden het opnieuw onderzoeken van Enge Plekken belangrijk. Zij hopen 
hiermee het aantal inbraken of onveilige situaties te verminderen. 
Zij constateren dat er veel jongeren zijn, die elkaar ontmoeten in de buitenruimte. Hun 
voorkeur heeft het wel dat er nu al een ‘loop’ gaat ontstaan naar de toekomstige 
buurtsportlocatie en jongerenvoorziening in de Driehoek. Dit kan bijvoorbeeld door daar een 
tijdelijke plek te maken. Zij hopen dat op deze manier veel jongeren zich op één plek gaan 
concentreren, zodat zij hen daar naar toe kunnen verwijzen. 
 

 Wijkvereniging Drievliet-Het Zand 
De wijkvereniging organiseert veel activiteiten. Zij komen ruimte tekort. Zij zien 
mogelijkheden voor uitbreiding van hun ruimten mocht de Ark leeg komen te staan. Er zijn 
veel mensen die mee willen doen aan de activiteiten. Helaas is het een stuk moeilijker om 
vrijwilligers te vinden. Dit zien zij in de toekomst als groot probleem. 
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 Winkeliersvereniging Vlietplein 
De winkeliersvereniging leeft weer. Het opknappen van het Vlietplein heeft erg lang geduurd. 
De winkeliers willen meer klanten naar het Vlietplein trekken zeker nu het weer een mooi 
plein is. Zij zeggen dat er een groot gebrek is aan parkeerruimte rondom het Vlietplein. Zij 
zien dit als een groot probleem voor de aantrekkelijkheid van het Vlietplein voor klanten. Zij 
willen hier graag snel een oplossing voor zien. Inmiddels wordt hier onder leiding van de 
wijkregisseur hard aan gewerkt. 
 
3.Opstellen visie en uitvoeringsprogramma 
Aan de hand van de informatie heeft de projectgroep een conceptvisie opgesteld. Deze visie 
is voorgelegd aan de deelnemende maatschappelijke partners met het verzoek in te 
stemmen op de punten die voor hen als partner van belang zijn. Ook wilden we een toets 
hebben van bewoners, voordat we met een concept-WOP naar het college gingen. 
 
– Reactie gevraagd aan maatschappelijk partners  
Er is een reactie gevraagd aan de maatschappelijk partners, die in de projectgroep zaten.  
 
o De projectleider en de opbouwwerker van S&W is met drie mensen van het wijkoverleg 

gesproken over de concept-visie. Zij hebben ook meegedacht over de opzet van de 
bewonersavond van 16 mei. Hun inbreng hebben we meegenomen in het grote geheel 
van de bewonersavond.  

 
o De directeurbestuurder van Stichting Sport en Welzijn heeft een schriftelijke reactie 

gegeven. In zijn reactie benadrukt hij het belang van het vinden van synergie en 
samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke partners. Hierdoor kunnen een 
aantal vraagstukken met betrekking tot de wijk opgepakt, gepland en uitgevoerd 
worden. Het wordt immers pas aantrekkelijk om ergens te wonen, te werken, te leven 
als iedereen plezier heeft en elkaar daarvoor opzoekt en nodig heeft. 

 
– Bewonersavond 16 mei 2011  
Alle bewoners van Drievliet-Het Zand zijn uitgenodigd om naar een bewonersavond op 16 
mei 2011 te komen. Er waren in totaal 21 bewoners aanwezig. Op deze avond is gesproken 
over de voortgang van het opstellen van het Wijkontwikkelingsprogramma. Per thema werd 
de visie behandeld en is gevraagd wat mensen daarvan vonden. Daarnaast werden 
mogelijke projecten en activiteiten gepresenteerd, waarbij de bewoners hun prioriteit konden 
aangeven. Ook konden zij zelf projecten en activiteiten bedenken. Al deze projecten en 
activiteiten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
– Schriftelijk reactie gevraagd aan beleidsplatforms 
De projectgroep heeft aan de beleidsplatforms een schriftelijke reactie op de visie gevraagd. 
De voorzitter van het platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid heeft namens zichzelf (als 
bewoner van Drievliet-Het Zand) gereageerd. Hij geeft aan dat hij het belangrijk vindt om het 
project geluidwal in Oosterpark op te nemen in het WOP. 
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4. Inspraak en reactie 
Op 26 juli 2011 heeft het college besloten om het concept WOP ter inzage te leggen. Het 
WOP lag tussen 22 augustus 2011 en 19 september 2011 ter inzage. 
 
– Collegebezoek en bewonersbijeenkomst 30 augustus 2011 
De projectgroep heeft voor bewoners en partners in de wijk een bijeenkomst georganiseerd 
op 30 augustus 2011. Het college zag het ter inzage leggen van het WOP als een goed 
moment om de wijk te bezoeken. Op deze avond heeft het college toelichting gegeven over 
het concept-wijkontwikkelingsprogramma. We hebben ook de mogelijkheid geboden om 
andere zaken te bespreken met het college en de leden van de projectgroep. 
Doel van dit collegebezoek was om de bewoners en partners in de wijk meer te betrekken bij 
het opstellen van het programma.  
 
– Reacties ter inzage legging 
In de tabel in bijlage 5 hebben we een overzicht gemaakt van de reacties. In dit overzicht 
hebben we ook meteen aangegeven wat we doen met de reacties.  
 
5. Besluitvorming 
De gemeenteraad van Ridderkerk heeft in haar vergadering van 24 november 2011 het 
wijkontwikkelingsprogramma vastgesteld.  
 
 



 

Bijlage 4: Groslijst met maatregelen 
 
In deze bijlage hebben we een groslijst met maatregelen opgenomen. Dit zijn alle projecten en activiteiten die we hebben verzameld aan de 
hand van de participatie en de inbreng van de maatschappelijk partners (waaronder Woonvisie, Aafje, Gemeente en Stichting S&W). 
In deze tabel hebben we ook een beoordeling van het project of activiteit aangegeven. Hieruit blijkt welke projecten en activiteiten haalbaar 
worden geacht en welke niet. In het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 5 zijn de projecten en activiteiten opgenomen, die we haalbaar achten 
en die we vinden bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van de wijk. 
 

Nr. Project Bron Beoordeling & uitleg 
Thema: Buitenruimte 

Groene karakter behouden/versterken 

1 Proef inrichting openbare ruimte in een buurt waar 
grootschalige herstraatwerkzaamheden gepland staan. 

 Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 1 
 

2 Herinrichting vooraf bespreken met bewoners. Niet 
alleen een uitgewerkt plan indienen. 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 1 

3 Meer en beter onderhoud plantsoenen. 16-05-11 
bewoners 

Klachten over het onderhoudsniveau van de huidige groenstructuur kunnen 
worden gemeld. De uit te voeren onderhoudsmaatregelen kunnen op basis van 
deze meldingen kritisch worden bekeken en waar mogelijk aangepast.  
 
Bij grootschalige herinrichting kan in een breder verband worden gekeken naar de 
kwantiteit, kwaliteit en onderhoudbaarheid van het groen, waarbij rekening zal 
worden gehouden met de waardering van het bestaand groen door de bewoners. 
 

4 Beter bijhouden van groenstroken e.d. (die zien er niet 
uit). 

16-05-11 
bewoners 

Klachten over het onderhoudsniveau van de huidige groenstructuur kunnen 
worden gemeld. De uit te voeren onderhoudsmaatregelen kunnen op basis van 
deze meldingen kritisch worden bekeken en waar mogelijk aangepast.  
 
Bij grootschalige herinrichting kan in een breder verband worden gekeken naar de 
kwantiteit, kwaliteit en onderhoudbaarheid van het groen, waarbij rekening zal 
worden gehouden met de waardering van het bestaand groen door de bewoners. 
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Nr. Project Bron Beoordeling & uitleg 
Ruimte voor spelen 

5 Uitvoeringsplan Spelen Drievliet-‘t Zand Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 2 
  
  

6 Ook in Het Zand een degelijk voetbalveld. 16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 27 
  

7 Speelterreinen hondenpoepvrij  incidentieel kan, dit moet 
geen dagelijks werk worden. 

16-05-11 
bewoners 

De hondenbezitter heeft de plicht om poep te ruimen in de gemeente Ridderkerk. 
Handhaving hiervan is lastig.  

8 Voetbalveld in Koolmees in oude staat herstellen. 16-05-11 
bewoners 

 Niet doen. Huidige situatie is ontstaan na overleg met omwonenden en de 
jongeren die er toen gebruik van maakten. In het plan van de Driehoek is voorzien 
in een professioneel kunstgrasveld waar ook gevoetbald kan worden. 
 

Veilige woonomgeving 

9 Monitoren “enge plekken” en indien nodig actie 
ondernemen. 

Politie Zie uitvoeringprogramma project/activiteit 3 

10 Betere openbare verlichting (energiezuinig). 16-05-11 
bewoners 

Dit is een gemeentebreed aandachtspunt. Dit wordt niet opgenomen in het WOP. 
Maar: er komt een nieuw beleidsplan voor Openbare Verlichting. Daarin zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan bezuinigingsmaatregelen op 
energiekosten van de openbare verlichting.  
  

Toegankelijke ruimte 

11 Meer op- en afritjes tegenover elkaar (denk aan 
Pruimendijk in Oostendam). 

16-05-11 
bewoners 

 Zie uitvoeringprogramma project/activiteit 4 en 13 
  
  

Schone buitenruimte 

12 Afvalbakken langs loop- en fietspad van Vlietplein 
richting ronde Sant 

16-05-11 
bewoners 

Afvalbakken en waar deze moeten staan, zijn een gemeentebreed aandachtspunt. 
Dit wordt niet opgenomen in het WOP. 
Maar: er wordt een notitie afvalbakken voorbereid waarin het huidig gebruik van 
bestaande afvalbakken gemeentebreed zal worden geëvalueerd. Een 
herverdeling van bestaande afvalbakken kan worden overwogen naar gelang de 
behoefte. 
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13 Het schoonhouden van de wijken d.w.z. regelmatig 

opruimen 
16-05-11 
bewoners 

Het onderhoud voldoet aan een vastgestelde (beeld)kwaliteit. 
Onderhoudsklachten moeten gemeld worden. 
 
Bij grootschalige herinrichting kan in een breder verband worden gekeken naar de 
kwantiteit, kwaliteit en onderhoudbaarheid van het groen.  

14 Meer papierbakken. 16-05-11 
bewoners 

Afvalbakken en waar deze moeten staan, zijn een gemeentebreed aandachtspunt. 
Dit wordt niet opgenomen in het WOP. 
 
Maar: er wordt een notitie afvalbakken voorbereid waarin het huidig gebruik van 
bestaande afvalbakken gemeentebreed zal worden geëvalueerd. Een 
herverdeling van bestaande afvalbakken kan worden overwogen naar gelang de 
behoefte. 
 

15 Meer vuilnisbakken door de wijk plaatsen. 16-05-11 
bewoners 

Afvalbakken en waar deze moeten staan, zijn een gemeentebreed aandachtspunt. 
Dit wordt niet opgenomen in het WOP. 
 
Maar: er wordt een notitie afvalbakken voorbereid waarin het huidig gebruik van 
bestaande afvalbakken gemeentebreed zal worden geëvalueerd. Een 
herverdeling van bestaande afvalbakken kan worden overwogen naar gelang de 
behoefte. 
  

16 Meer ondergrondse containers voor glas, kranten, plastic 
en overig. 

16-05-11 
bewoners 

Er vindt geen uitbreiding plaats van bestaande milieuparkjes (locaties van 
ondergrondse containers). Er wordt wel gekeken naar een optimalisatie per 
milieuparkje aan de hand van het aanbod van afval.  
Bij het nieuwe project Driehoek komt een milieupark met een ondergrondse glas- 
en papiercontainer. 

Thema: Mobiliteit 
 

Verkeersveiligheid 

17 Erasmuslaan, Visvliet, Vogelvliet en Molenvliet opnieuw 
inrichten, zodat deze niet meer als verkeersonveilig 
worden benoemd 
 

  Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 5 en 6 
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18 Bij opnieuw inrichten Erasmuslaan, Visvliet, vogelvliet en 

Molenvliet: denk niet aan drempels maar aan bijv. 
oplossing Oranjestraat. 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 5 en 6 
 
Voor Molenvliet/Vogelvliet wordt bijvoorbeeld gekeken naar een versmalling van 
de rijstrook, zodat er voorzichtiger langs elkaar heen gereden moet worden.  

19 In beeld brengen en oplossen verkeersveiligheid rondom 
scholen 

Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 8 

20 Verbeteren oversteekbaarheid Vlietlaan tussen Visvliet 
en Molenvliet door een rijstrooksplitsing en 30 km/u ter 
hoogte van de Driehoek 

Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 7 
  

21 Verbeteren veiligheid verbinding Drievliet-Het Zand: 
huidige punten zijn heel druk. 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 7 en 8 

22 Moet voor de hele Vlietlaan gelden. 16-05-11 
bewoners 

Niet doen. Dit is bij Driehoek noodzakelijk omdat in dat wegvak een extra 
voetgangersoversteek komt. Dit is niet aan de orde op het overige deel van de 
Vlietlaan.   

23 Vrachtverkeer vanaf A15 wordt via navigatie door het 
Zand geleid. Daar verkeersborden plaatsen: kan met de 
woonwijk ontlasten van dit zware verkeer (route 
rotterdamseweg-donkerslootweg). 

16-05-11 
bewoners 

Niet doen. Neerzetten van extra borden helpt niet. Men kijkt namelijk op de 
navigatie en niet op de borden. Navigatiesoftware voor vrachtverkeer is wel in 
ontwikkeling. De gemeente volgt deze ontwikkeling op de voet. 

24 Serviceweg voor Reyerheem inrichten dat er nog maar 
met loopsnelheid gereden kan worden is nu 
levensgevaarlijk. 

16-05-11 
bewoners 

Dit is feitelijk niet mogelijk. Dat geldt niet alleen voor deze situatie maar voor alle 
(woon)erven. Al zou het mogelijk zijn: dit zou ook erg gevaarlijk worden bij 
calamiteiten (brandweer en ambulance. Ook in het dagelijks gebruik zou dit leiden 
tot veel hinder.  
Nog vrij recent is de gehele situatie daar herbestraat. Inmiddels zijn op het trottoir 
langs de serviceweg hekjes gezet om het fietsen daar te belemmeren. 
 

Bereikbaarheid hulpdiensten 

25 In beeld brengen en oplossen van knelpunten 
hulpdiensten 

Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 9 

26 Onderzoek naar verbeteren vindbaarheid van straten in 
Drievliet 

 Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 10 
 

27 Verbeteren vindbaarheid straat doen ipv onderzoeken 16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 10 
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Parkeren 
28 Tijdelijk uitbreiding parkeerplaatsen rond Vlietplein 

(vooruitlopend op ontwikkeling Driehoek) 
winkeliersve
reniging 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 11 

29 Parkeren: stimuleren parkeren op eigen terrein en 
handhaving! 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 1 
Nuttig om dit te overwegen bij herinrichting van de straat/erf/buurt. 

30 Parkeren op eigen terrein lijkt mij juridisch niet haalbaar 16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 1, 27 en 28. 
Bij nieuwe ontwikkelingen hier zo goed mogelijk naar kijken. Bij herinrichting 
bekijken of ruimtelijk gezien mogelijk is of dat dit in overleg met bewoners kan. 

31 Parkeren als apart onderwerp onderzoeken. 16-05-11 
bewoners 

Niet doen. Module parkeren is vastgesteld. Monitoren en oplossen knelpunten 
hulpdiensten hebben prioriteit.   

Routes langzaam verkeer 

32 Fietsverkeer richting Centrum gaat nu via Molensteeg: 
aanleg van een alternatieve fietsroute naar het Centrum. 

Gemeente Afhankelijk van de herontwikkeling van Trelleborg en het verplaatsen van de 
gemeentewerf (het oude afvalbrengstation). Heeft nu geen prioriteit en is daarom 
niet opgenomen in het WOP. 

33 Fietsbrug Molendijk naar centrum 16-05-11 
bewoners 

Waarschijnlijk wordt bedoeld, een brug over de Donkerslootweg; we zijn 
voorstander van ongelijkvloerse kruisingen voor het langzaam verkeer. Niet doen 
in verband met financiële consequenties. 

34 Verbindingen richting Oosterpark voor minder validen 
verbeteren 

 Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 13 
  

35 Verbeteren verbinding met Gorzen en Griend:  
– nieuwe loopbrug vanuit het Zand? 
 
– verbeteren bestaande verbinding voor langzaam 

verkeer vanaf viaduct Havenkanaal richting 
jachthaven? 

Gemeente    
- Nee. Financieel niet mogelijk ivm bezuinigingen. Wordt niet opgenomen in het 

WOP. 
- Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 12 (mits financiën beschikbaar):  

aanleg voetpad langs het “Havenkanaal”, tussen Gorzenweg en 
Dokwerkerstraat 

36 Ook de Gorzen moet toegankelijk worden voor jong en 
oud. 

16-05-11 
bewoners 

Nee. Bereikbaarheid van de Gorzen is in orde. 
Toegankelijkheid voor minder validen of ouderen is minder goed. Er is geen beleid 
om dit te veranderen. Karakter van en de kwaliteit van de verhardingen in het park 
leent zich daar niet voor.  
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Thema: Voorzieningen 

 
Ontmoeten 

37 Vlietplein aantrekkelijker maken om te ontmoeten en 
recreëren. 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 14. 
  

38 Stimuleren buurtfunctie Reyerheem en nieuwe 
zorgwoningen. 

 Aafje Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 15. 

39 Mogelijkheden onderzoeken creëren extra ruimte in 
wijkcentrum de Fuik voor activiteiten. 

  Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 16. 
 
NB: Er zijn veel ruimten beschikbaar in de wijk. Misschien kunnen er andere 
ruimten beschikbaar komen voor activiteiten. 

40 Niet alleen een nieuwe sporthal maar daarbij ook een 
nieuw wijkcentrum. Dat kan op bestaand grondgebied 
(school heeft misschien ook leegloop). 
 
Woningen ontwikkelen waar ook zorg kan worden 
gegeven of winkels. 

16-05-11 
bewoners 

Niet doen. Er is veel in de Fuik geïnvesteerd om het weer aan de hedendaagse 
eisen te laten voldoen juist omdat er is besloten om dit wijkcentrum op die plek te 
laten staan. 
 
Zie wonen. 
  

41 Onderzoek naar de (tijdelijke) gebruiksmogelijkheden 
Ursinusschool voor bijv. Tienersoos 

S&W, 
Gemeente 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 17. 
 
De tienersoos in de Fuik barst uit zijn voegen. De gebouwen in de Driehoek zijn 
voorlopig nog niet gerealiseerd. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn als tijdelijke 
huisvesting. 

42 Onderzoek naar definitieve invulling locatie 
Ursinusschool. 

Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 18. 

43 Op termijn onderzoek naar hoe om te gaan met 
overcapaciteit De Ark en De Botter (Windmolen). 

Gemeente Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 19. 

44 Vraag jongeren of ze een plaats weten waar ze willen 
zitten. 

16-05-11 
bewoners 

Jongeren worden betrokken bij eventuele besluiten over plekken waar zij elkaar 
kunnen ontmoeten. 
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Gezondheidszorg 

45 6 minuten zones AED’s uitbreiden. 16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 20. 
 
NB: Dit wordt door actieve vrijwilligers getrokken, die hiervoor fondsen en 
budgetten proberen aan te spreken. Er moeten dus vrijwilligers zijn om dit uit te 
voeren. Belangrijk punt is wel dat er ook kosten voor onderhoud en training 
gemaakt moeten worden. 

46 Hulpdiensten stationeren in Ridderkerk. 16-05-11 
bewoners 

Dit is een gemeentebreed aandachtspunt. Dit wordt niet opgenomen in het WOP. 
En: 
De gemeente kan hier wel over mee praten, maar besluit er uiteindelijk niet over.  

Thema: Sociaal 

Activiteiten algemeen 

47 Ontmoeting tussen alle lagen stimuleren door middel van 
kleine projecten. 

  Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 22 

48 Ontwikkelen activiteitenkalender. 
 

 HighTea Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 23 
NB:  
Aafje wil dit voor Drievliet-Het Zand wel opzetten.  
SenW onderzoekt de mogelijkheden om deze voor heel Ridderkerk op te zetten 
en te beheren.  

49 Wijkkrant ieder kwartaal 
 

16-05-11 
bewoners 

Moeten bewoners bepalen. De huidige lokale weekbladen voorzien hier voor een 
belangrijk deel in. Verder is er veel wijknieuws te verspreiden via de sociale media 
als twitter, hyves, facebook en e-mail.  

50 Nog meer publiciteit voor verenigingen/wijkideeteams 
(bijv. eigen pagina in Combinatie). 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 23 
 

51 Aanpak werven vrijwilligers, jongerenaanwas 
bevorderen. 
 

  Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 24  

52 Bevorderen participatie 
 

16-05-11 
bewoners 

Het is niet helemaal duidelijk wat hier is bedoeld. Het meedenken met beleid door 
de bewoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente. De maatschappelijke 
partners in de wijk willen mensen graag bij elkaar betrekken op allerlei manieren. 
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Activiteiten jongeren 
53 Ontmoetingsmogelijkheden jongeren begeleiden en 

monitoren, bijvoorbeeld: 
– Daar waar problemen ontstaan, inzetten op een 

brede aanpak (gesprekken, eigen plek realiseren 
e.d.).  

– Realiseren buurtsportlocatie en nieuwe tienersoos 
in Driehoek  

S&W Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 25 
 

54 Handhaven bij problematiek hangjeugd 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 25 
 

55 Meer activiteiten voor de jeugd bijv. sport voor doelgroep 
schooljeugd basis- en voortgezet onderwijs. 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 25 
 

56 Brede school activiteiten uitbreiden  S&W Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 25 
 

57 Darten en of andere activiteiten voor de jeugd. 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 25 
 

58 Variatie aanbod Sport en Spel binnen & buitenruimte, 
voorbeeld: 
– Speelbos 12+ of watersport/spel in Oosterpark. 
– Activiteiten in sporthal moeten gevarieerder. 

Kinderpers-
bureau 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 25 
  

59 Jongeren juist betrekken bij activiteiten: 
jongerengroepen benoemen 13/15 en daarboven. Meer 
voorzieningen voor de jeugd. 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 25 
  

Activiteiten ouderen 
60 Hulp bieden bij activiteiten in het Ronde Sant. 

 
16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 21  

61 Zelfredzaamheid is belangrijk!! Professionele organisatie 
moeten met vrijwilligers en buurtpreventie samenwerken 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 26 

62 Biljarten ouderen 16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 21  
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63 Er wordt veel nagedacht over wat er voor jongeren kan 

worden gedaan. Hoe zit het met de ouderen (30+)? 
 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 21  
 
NB: Mogelijk kan de wijkvereniging hier een rol in spelen. Zij hebben aangegeven 
graag iets voor mensen tussen de 40 en 70 te willen betekenen.  
 

64 Ontmoetingsmogelijkheid: trimmen op zondagmorgen bij 
Top2000 die bij Rowdies onderdak vinden 
 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 21  
 
NB: Er wordt contact gezocht met de trimclub om te bekijken of er mogelijkheden 
zijn om de club aan te sluiten bij de maatschappelijk partners en 
bewonersgroepen.  
 

65 Internetcafé 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 21 en 22 
 
NB: Als het de bedoeling is om het als ontmoetingsmogelijkheid te gebruiken.  
 

66 Halfjaarlijkse activiteit in het Erasmuspark 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 21  
 
NB: WIT doet dit al eens per jaar. Het vraagt organisatie en uitvoeringsuren om dit 
voor elkaar te krijgen. Als daar bewoners voor te vinden zijn, moet dit kans van 
slagen krijgen.  

67 Schoonste straat project organiseren 
 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 27. 
 
NB: Wanneer bewoners hiervoor enthousiast zijn, kan de gemeente hierin 
faciliteren met prikkers e.d. maar bewoners moeten er zelf mee komen. 
 

68 Op scholen actie jeugd bewust maken van straatvuil 
 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 27. 
 
NB: Een punt van de scholen zelf. Mogelijk kan er samenwerking worden gezocht 
met het team van de Ridderslinger. 
 

69 Zinvolle inzet van jeugd bij opknappen van de wijk 
(groen & vuil). 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 27 
 
NB: Een jaarlijkse actie kan zeker een positief effect genereren wanneer 
bewoners actief betrokken worden.  
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Thema: Wonen 

Woningvoorraad 

70 Nieuwbouw Driehoek 
 
- Bestaande sporthal opknappen 
- Een gamegebouw in de driehoek: een ruimte waar 

gegamed kan worden. 

Gemeente 
 
 Pizza-
gesprek, 
Bewoners 
16-05-11 
 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 28 
 
De huidige plannen voorzien in een nieuwe sporthal en een inpandige ruimte voor 
jongeren, die door jongeren zelf met behulp van jongerenwerk ingevuld kan 
worden. 
  

71 Nieuwbouw op en rond het Hak-terrein 
 
Sociale nieuwbouw op en rondom Hak terrein. 

Gemeente 
 
bewoners 
16-05-11 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 29  

72 Doorstroming nieuwbouw voor ouderen bevorderen: van 
bestaande woning naar levensloopbestendige woning: 
Meer 55+ woningen in de wijk, kleinschalige 
levensloopbestendige appartementen. 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 28 
  

73 Starterswoningen Bewoners 
16-05-11 

Niet doen. Er zijn relatief weinig goedkope, kleine woningen voor starters, maar 
het is niet of nauwelijks mogelijk, zowel voor wat betreft beschikbare locaties als 
financiering en mogelijkheden om bestaande woningen te herbestemmen. 
Starters, die aangewezen zijn op goedkope woningen, zullen in naastgelegen 
wijken een woning moeten vinden. 
  

Goede woningen 
74 Verminderen energiegebruik van bestaande 

huurwoningen 
Woonvisie Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 30 

75 Stimuleren verminderen energie gebruik particuliere 
woningen 

16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 31 
 

76 Bestaande huurwoningen rondom het Vlietplein en 
Reyerheem voor senioren toegankelijk maken  

Woonvisie, 
bewoners 
16-05-11 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 32  
  

77 Altijd brede ingangen bij de bouw aanbrengen. 16-05-11 
bewoners 

Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 28, 29 en 32  
NB: is door de gemeente opgenomen in het programma van eisen voor 
nieuwbouw. 
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Rustig wonen  

78 Mogelijkheden onderzoeken met waterschap realiseren 
stiller asfalt op Rotterdamseweg 

  Zie uitvoeringsprogramma project/activiteit 33 
 
 
 

79 Vermindering geluidshinder van de Rotterdamseweg 
door verbetering van de geluidwal 

16-05-11 
bewoners 

Niet doen. Uit recent onderzoek blijkt dat er een minimale verhoging van de 
geluidbelasting is. Het verhogen van de geluidwal en het houten scherm op de 
geluidwal is veel ingrijpender (bijv. huidige bomen kappen op de geluidwal) en zal 
nauwelijks het door bewoners gewenste effect hebben.  
We verwachten meer effect van de aanleg van stiller asfalt op de 
Rotterdamseweg (zie 78). 

80 Aarden wal in Oosterpark t.b.v. geluidwering rijkswegen Beleidsplatf
orm NMD 

Niet doen. Uitgangspunt is dat de aanleg hiervan budgetneutraal is. Uit recent 
onderzoek is gebleken dat het op dit moment niet mogelijk is om deze geluidwal 
budgetneutraal aan te leggen. 
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Bijlage 5: Reacties ter inzage legging WOP  
 
Het concept wijkontwikkelingsprogramma lag ter inzage van 22 augustus 2011 tot en met 18 
september 2011. Dit publiceerden wij in het Gemeentejournaal van de Combinatie en op de 
(voorpagina van de) gemeentelijke website. Iedereen kon reageren op het concept WOP. 
 
Het college is op 30 augustus met Aafje, Woonvisie en Stichting Sport en Welzijn op wijkbezoek 
geweest in Drievliet-Het Zand. Het thema op deze avond was het concept WOP. Hiervoor kregen alle 
bewoners, verenigingen en instanties van Drievliet-Het Zand een uitnodiging. Bij deze uitnodiging zat 
ook informatie over de ter inzage legging van het concept WOP. De avond van het wijkbezoek was 
zeer goed bezocht. 
 
Er zijn op de avond van het wijkbezoek veel vragen gesteld mondeling en schriftelijk, die niet specifiek 
met het WOP te maken hadden. Het waren vaak vragen, die te maken hebben met iets waar mensen 
in hun buurt tegenaan lopen en waar vaak een direct antwoord op gegeven kon worden. 
 
Deze vragen zijn door de wijkregisseur uitgezet in de gemeentelijke organisatie. De bedoeling is dat 
medewerkers van de gemeente contact (via mail of telefonisch) opnemen met de vragenstellers om de 
vragen te beantwoorden.  
 
Er zijn in totaal 106 bewoners geweest, die een inspraakreactie hebben gegeven. De inspraakreacties 
staan per thema samengevat. Ook hebben we een reactie gegeven. 
 
A. Onderzoek naar de tijdelijke gebruiksmogelijkheden Ursinusschool voor bijvoorbeeld 
Tienersoos (Hoofdstuk 5: project 17) 
 
99 bewoners hebben gereageerd op dit project. 
De samenvatting van de reacties is als volgt: 
1. Wij willen geen tienersoos in de Ursinusschool. We vrezen veel overlast van de jongeren, die er 

naar toe gaan, er verblijven en er vandaan komen. 
2. Kan er in de Ursinusschool bijvoorbeeld het volgende worden gevestigd: scouting, basisschool De 

Botter en cursussen en/of soos voor volwassenen? 
 

Reactie Gemeente 
1. De gemeente heeft begrip voor de zorgen die de omwonenden hebben geuit. Daarom heeft de 

wijkregisseur al overleg gehad met Stichting Sport & Welzijn, de buurtpreventie, de wijkvereniging 
en het wijkideeteam (als gebruikers van de Fuik). De uitkomst van dit overleg is dat de Tienersoos 
van Stichting Sport & Welzijn niet verhuist naar de Ursinusschool.  
Er komt dus geen Tienersoos in de Ursinusschool.  

 
2. De suggesties over de invulling van de Ursinusschool worden onderzocht. Voor scouting wordt 

reeds gewerkt aan een nieuwe locatie in het productiebos. Een tijdelijke huisvesting in de 
Ursinusschool lijkt geen haalbare optie omdat het op behoorlijke afstand ligt van de huidige locatie 
van scouting. De situatie rond de Botter is bekend. Indien De Ark vertrekt uit de school in Drievliet, 
komt dat gebouw leeg. De meest waarschijnlijke optie is dan dat de Botter zijn dislocatie aan de 
Windmolen verlaat en naar de huidige locatie van de Ark gaat. Tot die tijd lijkt het niet erg logisch 
De Botter te gaan verhuizen. 



 

Bijlagen: pagina  32 

 
Gelet op het bovenstaande is het WOP op het volgende punt aangepast: 
 

 Project/activiteit Project- status Globale 
tijdsplanning 

Wie 
betaalt? 

Is er al 
budget? 

Wie is trekker 
van deze 
activiteit? 

Wat is er bereikt na 
afronding? 

17 Onderzoek naar de 
tijdelijke 
gebruiksmogelijkheden 
Ursinusschool 

a. Onderzoek 
 
 
 
b. Uitvoering 

2011 
 
 
 
Afh. 
uitkomsten 
onderzoek 

Gemeente Ja 
 
 
 
Nee 

Gemeente 
(wijkregisseur) 
i.s.m. S&W 

Duidelijkheid of en op welke 
manier de Ursinusschool 
tijdelijk gebruikt kan worden. 
 
Omwonenden worden bij 
het gehele onderzoek en de 
uitvoering nadrukkelijk 
betrokken. 

 
B. Nieuwbouwlocatie Het Zand 
1. Wanneer worden de plannen voor deze locatie openbaar gemaakt en op welk moment worden wij 

als omwonende betrokken? 
2. Ontsluit de Middenmolendijk vanuit het Zand, zodat de Middenmolendijk een recreatiever karakter 

kan krijgen. 
 
Reactie Gemeente: 
1. en 2. : We gaan zoals gebruikelijk met belanghebbenden in gesprek. In het werkboek 
Woningbouwstrategie (vastgesteld door de gemeenteraad op 6 oktober 2011) is globaal informatie 
weergegeven over deze woningbouwlocatie.  
Het detailwerk moet plaats gaan vinden in overleg met belanghebbenden. Daartoe behoren de 
bewoners van de Middenmolendijk als het om het nieuwe bestemmingsplan Het Zand gaat. Dat wordt 
begin 2012. 
 
We hebben de vragen beantwoord. Het WOP hoeven we hiervoor niet aan te passen.  
 
C. Nieuwbouwlocatie Driehoek 
1. Kan de nieuwbouwlocatie Driehoek worden ontsloten via de rotonde Molenvliet-Vogelvliet. 
2. Wat komt er op de plaats van de huidige sporthal? 
3. Wat is de oorzaak van de vertraging bij de ontwikkeling van de Driehoek? 
 
Reactie Gemeente: 
1. Ontsluiting via de rotonde is om twee redenen niet mogelijk; 

– De Middenmolendijk zou op die locatie ter plekke moeten komen te vervallen of moeten 
worden verlegd. Dit is niet logisch, omdat de adressen aan de Middenmolendijk alleen 
bereikbaar zijn vanaf die zijde via de Middenmolendijk. 

– De huidige opzet van nieuwbouwlocatie de Driehoek maakt het noodzakelijk om ten oosten 
van het multifunctionele gebouw te ontsluiten. Vanaf de rotonde zit je “aan de verkeerde kant’. 

2. Er komt niets voor in de plaats. Deze ruimte wordt opnieuw ingericht als parkeerplaats. 
3. Vanwege de situatie in de markt (kredietcrisis) en de bezuinigingsopgave van de gemeente is er 

veel tijd gestopt in de financiële haalbaarheid van deze plannen. 
 
De antwoorden op de vragen leiden niet tot aanpassing van het WOP.  
 
D. Verkeer en vervoer 
1. Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Vlietlaan botst met een betere bereikbaarheid en 

doorstroming van de Vlietlaan. 
2. Er wordt gesproken over een ruim profiel van de Molenvliet, Visvliet, Vogelvliet en Erasmuslaan. 

Wat is dat? 
3. Je komt goed in de wijk, maar het is moeilijker om er weer uit te komen. 
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Reactie Gemeente 
1. De oversteekbaarheid Vlietlaan wordt door velen als lastig ervaren. De ontwikkeling van de 

Driehoek is een mooie kans om daar iets aan te doen. De capaciteit en de doorstroming van de 
Vlietlaan is ruim voldoende. We vinden een snelheidsverlagende maatregel in combinatie met een 
hoogwaardige oversteekplaats verantwoord. 

2. Deze wegen zijn ongeveer 7 meter breed. Dit is voor een weg in een woonwijk erg breed, 
waardoor snelheden van het autoverkeer vaak te hoog zijn. Als deze wegen toe zijn aan groot 
onderhoud gaan we bekijken of we dit kunnen veranderen. Op die manier is het huidige plan voor 
aanleg parkeerplaatsen op de Molenvliet en Vogelvliet tot stand gekomen. 

3. In het WOP is een actiepunt opgenomen om de vindbaarheid van de straten en erven te 
verbeteren. Vanuit erven en straten een ontsluitingsweg bereiken kan wellicht voor sommigen 
lastig zijn maar heeft voor ons geen prioriteit. 

 
De antwoorden op de vragen leiden niet tot aanpassing van het WOP.  
 
E. Huurwoningen voor senioren 
1. Door de nieuwe inkomenseisen bij het toewijzen van huurwoningen zijn er in Drievliet-Het Zand 

weinig huurwoningen beschikbaar voor huurders van 55+ met hogere inkomens. 
 
Reactie Gemeente en Woonvisie 
1. Corporaties zijn vanaf 2011 verplicht 90% van hun vrijkomende woningen met een huur onder de 

huurtoeslaggrens (in 2011: € 652) te verhuren aan huishoudens met een inkomen onder € 33.614. 
Daardoor hebben huishoudens met een hoger inkomen inderdaad minder keuze. 
Woonvisie en de gemeente (via projectontwikkelaars) zorgen voor extra woningen met nieuwbouw 
in heel de gemeente. Er komen ook bestaande woningen beschikbaar voor hogere inkomens 
doordat Woonvisie meer variatie aan gaat brengen in huurprijzen. 

 
Het antwoord op de vraag leidt niet tot aanpassing van het WOP.  
 
F. Monitoren Enge Plekken en indien mogelijk actie ondernemen (Hoofdstuk 5, project 3) 
1. Als er enge plekken worden geconstateerd dan moet er zoveel mogelijk worden geprobeerd dit 

gezamenlijk op te lossen. 
 
Reactie Gemeente: 
1. Als wij meldingen krijgen van enge plekken dan bekijken we of we dit kunnen oplossen en hoe we 

dit kunnen doen. Veel van deze meldingen kunnen in het normale beheer en onderhoud worden 
opgelost: bijvoorbeeld extra snoeien van groen of het geven van tips over buitenverlichting in 
particuliere achterpaden. We hebben als uitgangspunt dat we dit vooral samen met bewoners 
willen doen. 

 
Het antwoord op de vraag leidt niet tot aanpassing van het WOP.  
 
G. Reyerheem 
1. Reyerheem graag een meer open centrum voor en naar andere mensen in de wijk met 

bijvoorbeeld internetcafé, maaltijden en activiteiten. 
2. Ontwikkel een (digitale) dependance van de Wijzerplaats in de Reyerheem. 
 
Reactie Gemeente en Aafje 
1. Reyerheem stelt zich graag open voor anderen in de wijk. Nu al zijn er mogelijkheden voor 

buurtbewoners om deel te nemen aan diverse activiteiten en het internetcafé. Het project Aafje is 
uw maatje heeft enthousiaste vrijwilligers die beschikbaar zijn om mensen te ondersteunen en 
gezelschap te bieden. Reyerheem zal deze rol in de toekomst uitbreiden. 

2. De gemeente is bezig om het loket van de Wijzerplaats door te ontwikkelen passend binnen het 
dienstverleningsconcept van de gemeente. Aafje en de gemeente gaan met elkaar in overleg over 
de mogelijkheden en nemen daarbij de tip van de bewoner mee. 

 
Het antwoord op de vraag leidt niet tot aanpassing van het WOP.  
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H. Wijkkrant 
1. Er gebeurt veel in Drievliet-Het Zand. Kan er weer eens worden gekeken naar een wijkkrant, die 

eens in de zoveel tijd uitkomt? 
 
Reactie gemeente: 
1. Deze vraag is eerder gesteld. We vinden dat bewoners hiervoor zelf het initiatief moeten nemen. 

De huidige lokale weekbladen voorzien hier voor een belangrijk deel in. Verder is er veel 
wijknieuws te verspreiden via de sociale media als twitter, hyves, facebook en e-mail. 
We hebben er dan ook voor gekozen om ons eerst te richten op het ontwikkelen van een 
gezamenlijke wijkactiviteitenkalender (zie project 23). Dan wordt voor bewoners zeker duidelijk dat 
er veel te doen is in Drievliet-Het Zand. 

 
Het antwoord op de vraag leidt niet tot aanpassing van het WOP.  
 
I. Geluid Rotterdamseweg en A15 
1. Ik twijfel aan de resultaten van het eerder uitgevoerde geluidonderzoek naar de geluidbelasting 

van de Rotterdamseweg. Het geluid van de Rotterdamseweg is de laatste tien jaar wel 
toegenomen. 

2. Waarom kan er bij Ridderkerk geen aarden wal worden neergelegd en bij Barendrecht wel? 
 
Reactie Gemeente: 
1. De gemeente heeft het beleid om elke tien jaar geluidonderzoek te doen naar de werking van de 

schermen/wallen, die de gemeente zelf heeft aangelegd langs de Rotterdamseweg. Dit onderzoek 
is gebaseerd op berekeningen. Op basis daarvan wordt bekeken of er maatregelen moeten 
worden getroffen om de geluidbelasting te verminderen. De berekeningen lieten toen een geringe 
verhoging van de geluidbelasting zien. Op basis van ons beleid hoefden we geen maatregelen te 
treffen. 
Het ophogen van de geluidwal is een ingrijpende maatregel. We kiezen dan liever voor overleg 
met het Waterschap over het aanbrengen van stiller asfalt op de Rotterdamseweg. 
 
De gemeente heeft wel besloten om een mobiel geluidmeetpunt in te zetten. Dit om te toetsen of 
de metingen overeenkomen met berekeningen die worden gedaan. Er worden door de 
milieudienst DCMR op verschillende locaties in 2011 en 2012 metingen gedaan. Voor Drievliet-
Het Zand wordt dit punt afwisselend ingezet bij de Tarbot (Rotterdamseweg), Van 
Leeuwenhoekstraat (Rotterdamseweg), Clara Wichmanstraat (Rotterdamseweg) en de Zwaluw 
(Vlietlaan). De metingen zijn dan te volgen op: http://noisenetdcmr.nl/ridderkerk.html. 

 
2. De Wet Geluidhinder bepaalt dat er bij nieuwbouwlocaties aan een wettelijke norm voor 

geluidbelasting moet worden voldaan. Carnisselande is zo’n nieuwbouwlocatie. De gemeente 
Barendrecht was dus verplicht om een geluidwal of scherm aan te leggen. Die verplichting geldt 
niet voor bestaande situaties (zoals bij Drievliet en de A15). 

 
Het antwoord op de vraag leidt niet tot aanpassing van het WOP.  
 
J. Overige 
1. Is de wijkvereniging Drievliet-Het Zand een echte vereniging voor en door bewoners? 
2. Wat is een Wijkbudgetteam? 
 
Reactie gemeente 
1. De wijkvereniging is een officiële vereniging met statuten en dergelijke. De leden van het bestuur 

zijn ook woonachtig in de wijk. De vereniging maakt veel gebruik van vrijwilligers. De activiteiten 
worden met name in wijkcentrum De Fuik georganiseerd en richten zich ook vooral op de 
wijkbewoners. De wijkvereniging werkt ook nauw samen met het wijkbudgetteam en de 
winkeliersvereniging Vlietplein. 

2. Het Wijkbudgetteam is een team van vrijwilligers, die in de wijk wonen. Zij beheren een budget 
waarmee activiteiten in de wijk kunnen worden georganiseerd, die de sociale samenhang en de 
sociale participatie vergroten. Deze activiteiten kunnen als idee worden aangedragen en mede 
uitgevoerd door wijkbewoners. 

 
Het antwoord op de vraag leidt niet tot aanpassing van het WOP.  


