
Bijlage 4    Evaluatie Wijkontwikkelingsplannen (WOP) 
 

Monitor WOP Bolnes 
 

Project/activiteit 
 

Stand van zaken medio 2007 

Bolnes-west   
Verbeteren krappe openbare ruimte door het:  
§ aanleggen van meer groen – m.n. het planten van bomen 

op strategische plekken 
 
Opmerking in WOP: 
Bij uitvoering van andere projecten zal steeds worden bezien 
of één of meerdere bomen kunnen worden geplant 

Hier is continue aandacht voor bij uitvoering van 
projecten en wegreconstructies 

§ continueren in zuidelijke richting van hoogwaardige 
groeninrichting langs de Boezem  

Valt samen met ontwikkeling nieuwbouw 
Leklaan 

§ herinrichten van Cronjéplein Is in 2003 uitgevoerd (er is nog vraag voor 
evaluatie) 

Creëren van extra ruimte door:  
§ selectieve sloop/nieuwbouw van 44 woningen op de Kop 

van Bolnes (Wilhelminastraat en omgeving)  
Herstructurering is in 2002-2003 voltooid 

§ herinrichting van een aantal straten 
 
Opmerking in WOP: 
Gekoppeld aan werkzaamheden 30 km/h-gebieden en 
rioleringswerkzaamheden 

Herstructurering Wilhelminastraat en omgeving 
is in 2002-2003 voltooid 
 
Andere straat die is heringericht betreft Paul 
Krugerstraat (zuid)  

Benutten en optimaliseren van open en groene ruimte aan 
de randen door het:  

 

§ verbinden van bestaande en aanleggen van extra van 
wandelroutes (relatie Nieuwe Maas wordt hierdoor 
versterkt)  

Is waar mogelijk uitgevoerd, vervolg t.z.t. bij 
nieuwbouwplannen Rivieroevers  

§ verbeteren beeld van de westelijke rand door herinrichting 
en verbeteren van het groengebied en langzaam 
verkeersroutes 

Bij de vaststelling van de notitie 
Woningbouwlocaties in 2002 heeft de 
gemeenteraad ervoor gekozen de locatie 
“Leklaan”, een onbebouwde locatie binnen de 
bebouwingscontour van de wijk Bolnes, aan te 
wijzen als te ontwikkelen woningbouwlocatie.  
 
Begin 2007 is vrijstelling en bouwvergunning 
verleend voor de bouw van 94 woningen met 
bijbehorende voorzieningen. 
Plan wordt op twee punten aangesloten op 
bestaand stedelijk gebied, namelijk aan de 
zuidkant op de Leklaan en aan de Noordzijde op 
de Noordstraat Maaslaan. 

Bolnes-centrum  
Verbeteren van de omgeving en uitstraling van 
voorzieningen door het: 

 

§ herinrichten openbare ruimte rond winkelcentrum Bolnes-
Zuid 

In november 2006 is het nieuwe winkelcentrum 
in combinatie met een appartementencomplex 
geopend. 
Tevens is een inpandige laad- en losruimte 
gerealiseerd ten behoeve van de bevoorrading 
van Bas vd Heijden 

§ visie te vormen op wijkwinkelcentrum De Wetstraat Door de vestiging van een Aldi-supermarkt  
functioneert het winkelcentrum weer goed. 
Gemeente heeft extra parkeervoorzieningen 
gerealiseerd. 



Project/activiteit 
 

Stand van zaken medio 2007 

§ realiseren van een wijkvoorziening ouderen centrum Instellingen en gemeente zijn een stuurgroep 
gestart om de visie op te stellen m.b.t. het 
realiseren van een woonzorgzone in Bolnes. 
De Noordhave wordt omgevormd in een 
Wijkvoorzieningencentrum Bolnes (WVC). Het 
wijkvoorzieningencentrum is voor iedereen, 
maar met de nadruk op de ouderen. 

§ verplaatsen van bibliotheekfiliaal naar centrum Bibliotheekfiliaal is verplaatst naar de Noordhave 
en maakt deel uit van het WVC Bolnes. 

§ creëren van een jongerenvoorziening (vanaf 12 jaar) In de Klinker is ruimte vrijgekomen voor het 
creëren van een jongerenvoorziening door het 
vertrek van de activiteiten voor ouderen naar de 
Noordhave.  
 
In juni 2007 is een basisontwerp t.b.v. de 
wijksportlocatie aan de Noordstraat aan 
omwonenden en organisaties gepresenteerd. 
Het bevat een voetbalveld, skatevoorziening, 
basketbalveld en een openbare ruimte incl. 
fietsenplaats. Locatie grenst aan de 2 basis-
scholen en dient tevens voor buitengym.  

§ wijzigen van busroute door centrum Bolnes via de 
Vechtstraat 

Na onderzoek is andere route onhaalbaar 
gebleken  

Ontwikkelingen m.b.t woningen en woonomgeving:  
§ herstructureren woningen rond de Retiefstraat en G. 

Maritzstraat 
In het kader van de vrijstellingsprocedure ex. 
artikel 19, lid 2 van de WRO heeft het bouwplan 
voor de bouw van 225 woningen met 
bijbehorende voorzieningen inclusief twee 
parkeergarages met ingang van 1 juni 2007 
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage 
gelegen met de mogelijkheid om hier 
zienswijzen tegen in te dienen. 
Start bouw eind 2007 – begin 2008 

§ richtlijnen woninguitbreiding/- verbetering in verband met 
ruimtelijke kwaliteit 

Op 1 juli 2004 is de Nota Welstand Ridderkerk in 
werking getreden, welke voorziet in 
beleidsregels waarin criteria zijn aangegeven die 
worden toegepast bij de toetsing van het uiterlijk 
van bouwplannen. Ze vormen de leidraad voor 
de welstandscommissie bij het beoordelen van 
bouwplannen. De in de nota opgenomen 
gebiedsgerichte welstandscriteria geven aan 
hoe een bouwwerk ‘zich moet gedragen’ om in 
zijn omgeving te passen, en welke 
gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving 
in het ontwerp gebruikt moeten worden.  

§ herinrichten gebieden langs Transvaal- en Van 
Riebeekstraat 

Inspraak over het stedenbouwkundig plan heeft 
eind 2004/ begin 2005 plaatsgevonden.  
Sindsdien is gewerkt aan het vertalen van het 
stedenbouwkundig plan in een bouwplan.  
Onderzoeken mbt geluid, lucht, flora&fauna in 3e 
kwartaal 2007. 
Start van de formele art 19, lid 2-procedure 
waarschijnlijk 4e kwartaal 2007. 

Bolnes-oost  
Woonongeving positieve impuls geven door het:  
§ herinrichten van speel- en groengebieden rondom de flats 
 
 

Woonvisie heeft de speel-/groengebieden in 
2003 aangepast. 



Project/activiteit 
 

Stand van zaken medio 2007 

§ ruimtelijke relaties/verbindingen leggen met oostelijk 
groengebied 

 
 

In 2003 is het groengebied langs Bolnes-oost 
gerealiseerd met twee verbindingen voor  
langzaam verkeer + zichtlijn gemaakt, de 
wetering is aangepast en er is ruimte gemaakt 
voor extra water  

§ verbeteren van de entree van de wijk 
 
 
 

Nam-locatie is inmiddels vrijgekomen. 
Ontwikkeling zal worden bezien o.a. in relatie 
met Project Tramplus en verbeteren 
verkeersafwikkeling Bolnes. 

Bolnes-zuid  
Ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van structuur:  
§ versterken van de hoofdstructuur aan de westkant Van het aanbrengen van meer zichtrelatie 

tussen Bolnes/Beverwaard (langs Dijkje) is 
afgezien ivm negatieve reacties bewoners  
Zie ook reactie bij Bolnes-west – 
ontwikkellocatie Leklaan 

§ verduidelijken van de structuur van de openbare ruimte 
door herinrichting 

Heeft daar waar mogelijk aandacht;  
Uitgevoerd: Leklaan bij speelplaats; doorgang 
naar Bolnes –oost; Cronjéplein; groenstrook 
tussen Vechtstraat en Maaslaan 

§ creëren van een centrale fietsroute van noord naar zuid -  
betreft route via deel van Scheldeplein 

 

Bomenbestand is beoordeeld en aangepast; 
de fietsroute is als gevolg van gebrek aan 
draagvlak bij bewoners niet uitgevoerd 

Verlevendigen van de woningen door:  
§ kleur en accenten aan te brengen in de bebouwing Gemeente is geen eigenaar van de woningen, 

maar ook vanuit wijk lijkt geen behoefte – geen 
prioriteit 

§ het voeren van een gedifferentieerd huurbeleid Het voeren van een gedifferentieerd huurbeleid 
is verantwoordelijkheid Woonvisie. Bij 
herstructurering/ nieuwbouw wordt differentiatie 
gerealiseerd. 

Bolnes-noord  
Toegankelijk maken van de rivieroevers door:  
§ wandelboulevard vormgeven rond de in uitvoering zijnde 

woningbouw (Park Maasdonck) 
Wandelboulevard voor dit deel Is gerealiseerd. 

§ visie op bedrijfslocaties benedenrijweg/Ringdijk in relatie 
tot mogelijk ontwikkeling van woningbouw en/of 
recreatiegebied 

 

Actie is ook opgenomen in ISV-nota Ridderkerk 
Voortvarend – 2005-2010: bereikbaar maken 
rivieroevers door bedrijfsterreinen te saneren en 
wandelpromenades en woningbouw ervoor terug 
te brengen. 
 
Als gevolg van regelgeving op het gebied van 
milieu bestaat er een spanningsveld tussen 
woningbouw en bedrijvigheid die 
herstructurering erg moeilijk maakt. 
De ontwikkelaar is op dit moment actief om een 
passende, door de gemeente nog te toetsen en 
goed te keuren, ruimtelijk/juridische oplossing op 
te stellen voor de combinatie van nieuwbouw 
van ca. 330 woningen en blijvende bedrijvigheid. 



Wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer is vastgesteld door de gemeenteraad van 
Ridderkerk op 17 mei 2004. Op basis van de in het WOP genoemde 
ontwikkelingsmogelijkheden is een prioriteitenlijst opgesteld. Aan de hand van die 
prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken gemonitord. 
 
  Projecten/Activiteit Stand van zaken 

  Algemeen 

1 Projecten behoud en versterking 
sociale samenhang, met name 
bij grootschalige instroom nieuwe 
wijkbewoners. 

Wijkactiviteiten worden gestimuleerd, met het 
wijkbudget. Verder geen actie gepland. 

2 Het oprichten van een 
wijkoverleg. 

Wijkoverleg functioneert. 

  Openbare Ruimte, Verkeer & Vervoer 

3 Incidenteel, op strategische 
locaties, plaatsen van 
afvalbakken. 

Wijkbeheerder zal voorstellen doen rekening 
houdend met de beschikbare financiële 
middelen. In mei 2007 zijn al enkele bakken 
geplaatst.  

4 Overleg met Geminischool over 
vervuiling openbare ruimte. 

Heeft in de nazomer van 2004 plaatsgevonden. 
Verder geen actie. 

5 Evaluatie hondenbeleid. De evaluatie van het hondenbeleid is opgestart 
in februari 2007 en loopt nog door in 2008. 

6 Bomenstructuur Reijerweg 
completeren/verbeteren. 

Uitgevoerd in 2006. 

7 Bomenstructuur Jul. Van 
Stolbergstraat 
completeren/verbeteren. 

Wordt in september/oktober van 2007 opgepakt. 

8 Overlast grote bomen in 
Willemstraat (tussen J. van 
Stolbergstraat en Pr. 
Bernhardstraat) aanpakken. 
Vervanging door een kleine 
blijvende boomsoort gewenst. 

Is eind 2005 uitgevoerd. 

9 Overlast grote bomen Pr. 
Berhardstraat aanpakken. 
Vervanging door een kleine 
blijvende boomsoort gewenst. 

De westzijde is uitgevoerd in 2005-2006. In het 
najaar van 2007 zullen nieuwe bomen worden 
aangeplant. De oostzijde volgt in 2007/2008. 

10 Overlast grote bomen 
Hollandsestraat aanpakken. 
Vervanging door een kleine 
blijvende boomsoort gewenst. 

De kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd, aanplant 
volgt in najaar 2007. 

11 Geveltuintjes realiseren in delen 
Willemstraat. 

Dit is in de zomer van 2006 uitgevoerd. 

12 Verbeteren groenstructuur Jul. 
Van Stolbergstraat / Irenestraat. 

Uitvoering heeft relatie met besluit over al dan 
niet woningbouw op plaats van scouting en 
duivenvereniging.  



  Projecten/Activiteit Stand van zaken 

13 Verbeteren groenstructuur Pr. 
Margrietstraat in relatie tot 
herstructurering. 

Uitvoering heeft relatie met herstructurering 
Slikkerveer Zuid-Oost. Concept plan volgt in 
3e/4e kwartaal 2007. 

14 Verbeteren groenstructuur 
Stadhouderslaan nabij 
Kievitsweg.  

Is eerder uitgevoerd dan gepland vanwege 
aanhoudende vraag vanuit de woonomgeving. 
Laatste kap heeft plaatsgevonden in winter 
2006-2007.  

15 Betere bereikbaarheid van de 
rivier realiseren in relatie met 
bouwprojecten en ontsluiting 
landgoed buitendijks. 

In voorontwerp bestemmingsplan Slikkerveer 
Rivieroevers zijn kaders opgenomen voor de 
realisatie van een bereikbare oever bij 
nieuwbouw. 

16 Bewegwijzering vrachtverkeer 
Ringdijk/ Benedenrijweg. Om te 
voorkomen dat vrachtverkeer, 
met bestemming op de Ringdijk 
of Benedenrijweg, door 
Slikkerveer gaat dwalen. 

Uitgevoerd in 2006. Indien blijkt dat er 
aanpassingen noodzakelijk zijn kunnen die in 
2008 gerealiseerd worden. 

17 Herbestrating + nieuwe 
verlichting Ringdijk, asfalt 
vervangen door bestrating die 
beter past bij de functie van de 
weg. 

Uitgevoerd in de eerste helft van 2007. 

18 Herbestrating J.S. Bachstraat, 
noodzakelijk na 
rioleringswerkzaamheden. 

Wordt uitgevoerd in 2007. 

19 Herbestrating Amaliastraat, 
noodzakelijk na 
rioleringswerkzaamheden. 

Wordt uitgevoerd in 2007. 

20 Herbestrating trottoirs 
Stadhouderslaan. 

Is uitgevoerd in 2007. 

21 Herbestrating trottoirs 
Willemstraat. 

Is uitgevoerd in 2006. 

22 Herbestrating en bomen 
Henegouwsestraat. 

Is uitgevoerd. 

23 Aanpak parkeerproblematiek 
Slikkerveer. 

In 2006 is gestart met de module parkeren, heeft 
een doorloop in 2007-2008. 

24 Verbeteringen openbare 
verlichting. Waar mogelijk en 
wenselijk kunnen kansen 
aangegrepen worden.  

Uitgevoerd in 2006. Het project 'enge plekken', 
leidt mogelijk tot aanpassingen in de openbare 
verlichting. 

25 Rioleringswerkzaamheden J.S. 
Bachstraat-Mecklenburgstraat-
Amaliastraat. 

In 2005 uitgevoerd. 



  Projecten/Activiteit Stand van zaken 

26 Verbeteren fietsvoorzieningen, 
waar nodig. 

In de nog af te ronden module Langzaam 
Verkeer wordt een fiets- en voetgangersnetwerk 
vastgelegd. Deze module zal naar verwachting in 
het 1e kwartaal van 2008 bestuurlijk worden 
behandeld. Uit deze module kunnen 
aanpassingen voor Slikkerveer naar voren 
komen. 

27 Veilige oversteekvoorzieningen 
Randweg in relatie met gronzone 
ten oosten Donckse Bos. 

Realisatie deels afhankelijk van het project 
Donckse Velden. Procedure voor de realisatie 
wordt 3e kwartaal 2007 gestart. Eind 2007 vindt 
de aanbesteding van de aanleg van de 
groenzone Slikkerveer-West plaats. Uitvoering 
tot medio 2008. 

  Wonen, woonklimaat en Voorzieningen 

28 Herstructurering 
W.Landréstraat/Diepenbrockstra
at/Sweelinckstraat/Reijerweg. 

De Vierjaargetijden worden op het moment 
gerealiseerd. 

29 Herstructurering Slikkerveer 
zuid-oost. 

Planvormingsfase gestart 2006 

30 Woningbouw Bizetstraat en 
gezondheidscentrum. 

Afgerond. 

31 De Drie Rivieren (eerste fase) Wordt op het moment gerealiseerd. 

32 Woningbouw Schiepoterrein. In voorontwerp bestemmingsplan Slikkerveer 
Rivieroevers zijn door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid kaders opgenomen voor 
de realisatie van woningbouw op deze locatie. 

33 Besluit wel of niet woningbouw 
locatie scouting/ 
duivenvereniging. 

Er heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden. De locatie is niet opgenomen in 
de meerjarenplanning woningbouw zoals 
vastgesteld op 1 maart 2007.  

34 Opstellen energievisie 
herstructurering woningbouw 
W.Landréstraat eo. 

De Energievisie is opgesteld. 

35 Actie 
energiebesparing/duurzame 
energie bestaande woningbouw 

Diverse acties uitgevoerd. Is een doorgaande 
actie, als kansen zich voordoen.  

36 Plan van aanpak 0-4 jarigen, 
probleemanalyse Stichting 
Opmaat 

Er wordt onder dit punt met name aandacht 
gevraagd voor taalachterstanden en 
samenwerking door betrokken organisaties. Dit 
punt valt samen met de doelen die zijn 
geformuleerd voor de Brede School.  

37 Buurtbemiddeling, zo nodig 
opzetten van een project.  

Geen activiteiten in Slikkerveer in voorbereiding 
(19/07/07). 

38 Communicatie De Metronoom, 
onderdeel Tienersoos. 

Afgerond, zie evaluatie punt 39. 



 
  Projecten/Activiteit Stand van zaken 

39 Conclusies 2 jaar exploitatie 
Tienersoos De Metronoom. 

Evaluatie heeft plaatsgevonden, er is geen of 
minimaal overlast. 

40 Toekomst De Dukdalf. In 2007 is een sloopbesluit genomen en 
uitgevoerd. 

41 Toekomst accommodatie Scouting 
/ duivenvereniging. 

De scouting heeft een inventarisatie gedaan naar 
de huidige locatie en de eisen en wensen die er 
zijn voor de toekomst. Mede naar aanleiding 
daarvan zal in de loop van 2007 een principe-
uitspraak volgen over de toekomst van de 
scouting. Dit punt heeft relatie met punt 33.  

42 Onderwijshuisvesting Besluit herhuisvesting is genomen. Bestuur de 
Burcht bereidt nieuwbouw voor (d.d. 11/07/07).  

43 Ontwikkeling woonzorgzone. Geen activiteiten in Slikkerveer in voorbereiding 
(11/07/07). 

44 Plaatsen van zitbank in de wijk-
groenzones (eventueel met 
afvalbak). 

Wijkbeheerder zal voorstellen doen rekening 
houdend met de beschikbare financiele 
middelen. 

45 Betere bereikbaarheid 
groenbufferzone Ringdijk 
(Donkersloot-noord). 

Gepland voor na 2008, nog geen actie.  

46 Oversteekpunten Randweg 
realiseren. 

Zie punt 27. 

47 Visie ontwikkelen op open 
groenzone Kievitsweg / 
Rotterdamseweg. 

Gepland voor na 2008, nog geen actie.  

48 Speelvoorzieningen voor jongeren 
onderhouden en verbeteren en 
volgens normering zorgen voor 
aanleg bij nieuwbouw. 

Er wordt gewerkt aan het beleidsplan Spelen, 
conform de uitgangspunten van het 
coalitieprogramma. Bekende normen worden 
meegenomen in het project Slikkerveer Zuid-
Oost. 

49 Wijksportvoorziening realiseren 
aan Beethovenstraat. 

Dit project wordt verder opgenomen in het 
project Brede School en zal in dit kader worden 
uitgevoerd. 

50 Verharden trapveld Ravelstraat. Nog niet uitgevoerd en nog geen planning 
bekend. 

51 Verharden trapveld Randweg. In verband met de mogelijke noodhuisvesting 
basisscholen tijdens de bouw op een gedeelte 
van dit terrein wordt dit uitgesteld. 
Noodhuisvesting waarschijnlijk vanaf medio 
2008. 

52 Skateroute realiseren als 
onderdeel Ridderkerkse route. 

In wijkoverleg mei 2007 is initatief gestart om 
een voorstel aan de gemeente te doen. Ook zal 
in samenwerking met Dynamiek in de tweede 
helft van 2007 gekeken worden naar een 
mogelijke route. 

53 Aanbrengen ondergrondse 
afvalcontainers hoogbouw. 

Hiermee zal eind 2007 worden gestart, met een 
doorloop in 2008. 



  Projecten/Activiteit Stand van zaken 

54 Bodemsanering Willemstraat 2 t/m 
40 en Sophiastraat 11. 

Er ligt een provinciale beschikking voor 
bodemsanering van dit gebied. Echter de 
provincie heeft te kennen gegeven hiervoor geen 
budget beschikbaar te stellen (svz tot op heden). 
19/07/07 Er lijken in het kader van de Wet 
Bodembescherming nieuwe aanvragen voor 
subsidie mogelijk te zijn, dit wordt momenteel 
onderzocht. 

55 Bodemsanering bedrijventerrein 
Ringdijk 400-410. 

Gerealiseerd. 

56 Bodemsanering Emmastraat 17. Gerealiseerd. 

  Veiligheid 

57 Onderzoek naar 
noodzaak/wenselijkheid 
buurtpreventie. 

De klankbordgroep heeft aangegeven niet direct 
een meerwaarde te zien voor Slikkerveer. Geen 
activiteiten gepland. 

 



MONITOR WOP DRIEVLIET EN HET ZAND 
 

Project/activiteit Stand van zaken medio 2007 
 
Herstructurering wijk-/winkelcentrum 
 

 

Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden tot: 
- verbeteren van de uitstraling van de buitenruimte, 
      waarbij in ieder geval de functionaliteit van de vijver 
      onderzocht moet worden; 
- verbeteren van de toegankelijkheid vanuit de omliggende 
      woonbuurten en met name vanuit Het Zand; 
- verbeteren van het supermarktaanbod door het 
      toevoegen van winkeloppervlakte voor de full-service 
      supermarkt en het toevoegen van een discountsupermarkt; 
- verbeteren van de uitstraling van de parkeergarage 
      door aanpassing van de kleurstelling dan wel andere  
      maatregelen; 
- verbeteren van de uitstraling, vindbaarheid en van het 

aanbod voor met name jongeren in De Fuik. 
 

- Voor de herstructurering van het 
winkelcentrum is in samenwerking met 
Woonvisie een integraal plan opgesteld. Dit 
plan voorziet in vernieuwing en uitbreiding 
van de winkelvoorzieningen, nieuwe 
inrichting van het openbaar gebied inclusief 
de vijver, verbetering van de toegankelijkheid 
vanuit Het Zand en de sloop van de sporthal. 
Hierdoor wordt de functionaliteit en uitstraling 
van de parkeergelegenheid verbeterd. 

- De uitvoering van het totaalplan verloopt 
stapsgewijs en begint in de zomer van 2007. 

- Voor de verbetering van de uitstraling en 
vindbaarheid vanDe Fuik worden de 
mogelijkheden onderzocht en zullen zowel 
voor de korte als lange termijn voorstellen 
worden gedaan 

- De activiteiten voor jongeren (16- en 16+) 
vinden nu nog in De Fuik plaats. Een nieuwe 
accommodatie hiervoor wordt gerealiseerd in 
e nieuwe sporthal in Het Zand. 

  
Voltooiing het Zand  
- bestuurlijke uitspraak over al dan niet handhaving van 

reservering ruimte voor een metrotracé; 
- haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden tot verplaatsing 
      bedrijf Hak; 
- voltooiing van de woningbouw nabij het centrum van de 

wijk voor met name senioren in combinatie met het creëren 
van een "woon-zorgzone"; 

- realisering van een extra fietsverbinding vanuit Het Zand 
naar het centrum van Ridderkerk; 

- realisering van een extra voetgangersverbinding vanuit Het 
Zand naar De Gorzen; 

- handhaving van het wijkpark in Het Zand tegen de 
verstedelijkingsdruk in en het beter benutten van de 
bestaande ruimte in het park voor de jeugd. 

 

- De aanleg van een metrolijn is niet meer 
actueel. De discussie over de aanleg van een 
trampluslijn wel. Verwacht wordt dat eind 
2007 wordt besloten of de trampluslijn door 
Drievliet/Het Zand wordt aangelegd. 

- De verplaatsing van Hak naar 
bedrijventerrein Cornelisland is definitief en 
zal naar verwachting plaatsvinden in 2010. 

- In de Driehoek Het Zand, gelegen 
tegenover het winkelcentrum Vlietplein zullen 
90 appartementen als onderdeel van de 
woonzorgzone worden gerealiseerd., 
alsmede circa 20 grondgebonden woningen. 
Daarnaast komen in de Driehoek een nieuwe 
sporthal met accommodaties voor jeugdwerk 
16- en 16+ en een buitensportlocatie. De 
bebouwing van dit gebied is gepland in 2009. 

- Ten aanzien van de wenselijkheid en 
haalbaarheid van de verbinding naar de 
Gorzen in de vorm van een voetgangersbrug 
zijn vragen gerezen. 

- De handhaving van het wijkpark is zeker. Er 
zijn in ruimte mate gebruiksmogelijkheden 
voor de jeugd, waarbij de jeugdvoorzieningen 
worden gecompleteerd in de Driehoek. 

  



Project/activiteit Stand van zaken medio 2007 
Openbaar gebied "bij de tijd brengen"  
Speelterreinen verharden ten behoeve van oudere 
jeugd om gebruiksmogelijkheden te vergroten: 
- verharden speelterrein Pelikaan; 
- verharden speelterrein Koolmees; 
- verharden speelterrein Bliek. 
Revitaliseren openbaar groen per deelgebied: 
Vogelbuurt 
Molenbuurt 
Vissenbuurt, 
waartoe de volgende acties worden gerekend: 
- het "versleten" groen revitaliseren door grondbewerking, 

rooien en herplanten; 
- groen omvormen tot gras, grondbewerking en inzaaien; 
- de achter groen "verstopte" speelterreintjes meer in het 

zicht brengen; 
- speelruimten aanpassen in de Zalm (1), de Bliek (1), de 

Karper (1) en de Brasem (2); 
- aanpassen van de oeverkanten en daarmee 

gebruiksmogelijkheden water betrekken; 
- daar waar nodig c.q. gewenst groen omvormen tot extra 

parkeerruimte; 
- meer eenheid in openbaar gebied brengen door 

aanpassing elementen in die zin, dat toepassing 
- van zelfde materiaal en kleur per deelgebied wordt 

nagestreefd. 
         Voor de Vogelbuurt geldt als extra aandachtpunt: 
- het verbeteren of beter zichtbaar maken van de fiets- 

voetgangersverbindingen naar Ridderkerkoost. 
 

In te vullen door Stedelijk Beheer  

Sociale samenhang bevorderen  
- het stimuleren van het benutten van de mogelijkheden 

voor inwoners van Het Zand bij elkaar te komen in de 
eigen buurt in bestaande accommodaties; 

- 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; 

- aandacht voor het creëren van een woon-zorgzone (zie 
ook voltooiing Het Zand); 

- nagaan of er draagvlak is om een nieuwe naam aan de 
wijk te geven om daarin tot uitdrukking te brengen, dat 
Drievliet/Het Zand als één wijk wordt gezien; 

- bezinning op de rol en samenstelling van een vorm van 
wijkoverleg met betrekking tot beheermatige en 
beleidsmatige taken. 

 

- De Fuik functioneert als 
ontmoetingscentrum van de wijk, maar er is 
behoefte de functie van de Fuik als 
wijkactiviteitencentrum te vergroten. Er 
wordt onderzocht op welke wijze de Fuik 
(bouwkundig, uitstraling en vindbaarheid) 
verbeterd kan worden. Hiertoe zullen zowel 
voorstellen voor de korte termijn als de 
langere termijn worden gedaan.  

- Met het instellen van het wijkbudget is het 
mogelijk gemaakt om activiteiten in de wijk 
te organiseren.  

- Op dit moment vinden de activiteiten voor de 
jongeren (16- en 16+) plaats in de Fuik. Een 
nieuwe accommodatie hiervoor wordt 
gerealiseerd in e nieuwe sporthal in Het 
Zand. 

- Er is geen reden geweest om de naam van 
de wijken te veranderen. In alle 
communicatie van de gemeente wordt het 
als de wijk Drievliet-’t Zand aangeduid. Het 
college bezoekt de wijk in zijn geheel ook 
één keer per jaar. 

- Het wijkoverleg is door een nieuwe structuur 
met een voorzitter uit de wijk  
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 - en een agendacommissie efficiënter en 

effectiever geworden (ook voor de 
gemeentelijke organisatie). 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. 

Verlichting in achterpaden  
Openbaar gebied 
- financiële consequenties in beeld brengen van het 

aanbrengen van verlichting daar waar alleen openbaar 
gebied toegang geeft tot achterpaden. 

Particulier eigendom 
- eigenaren stimuleren met elkaar om tafel te gaan zitten en 

gezamenlijk tot actie te komen om achterpaden (beter) te 
verlichten. 

 

- Het is financieel niet haalbaar om langs alle 
locaties openbare verlichting aan te brengen. 
Naar aanleiding van de inventarisatie “enge 
plekken” is in 2006 op diverse locaties 
openbare verlichting geplaatst. Tevens zal in 
2007 verlichting worden geplaatst langs enkele 
fiets/voetpaden in openbaar gebied. 

- In praktijk blijkt weinig tot geen belangstelling 
te zijn vanuit de particuliere sector om 
verlichting langs particuliere achterpaden te 
plaatsen. 

 
Verkeersveiligheid bewaken  
- het inrichten van woonbuurten als 30 km/h-gebied 
- aandacht voor gehandicapten in het verkeer. 
 

- Met uitzondering van de Vlietlaan, die in de 
verkeersafwikkeling een hoofdfunctie vervult, 
zijn alle wegen in Drievliet en Het Zand 
ingericht als 30 Km gebied. 

- Bij de inrichting van het openbaar gebied wordt 
continue rekening gehouden met de 
bruikbaarheid en toegankelijkheid voor 
gehandicapten. 

Milieu  
- onderzoeken van verontreinigde locaties; 
- saneren van verontreinigde locaties; 
- aanleg van geluidswal langs Oosterpark; 
- op hoogte brengen geluidswal langs 
Rotterdamseweg; 
- onderzoek naar haalbaarheid toepassing geluidsarm asfalt op   
  de Vlietlaan; 
- bevorderen beperking autogebruik voor de korte ritten. 
 

- Een noodzakelijke bodemsanering nabij 
Zwaluw 85 (oever singel in het openbaar 
gebied) zal nog in 2007 worden uitgevoerd. 

- In mei 2007 is een bodemonderzoek 
uitgevoerd in verband met de 
herinrichtngsplannen rond het Vlietplein. De 
resultaten zijn dusdanig dat een en ander 
geen belemmering vormt voor uitvoering van 
deze plannen. 

- Op het braakliggend terrein langs de 
Erasmus-laan-Vlietlaan zal in 2007-2008 
bodem-onderzoek worden uitgevoerd op een 
locatie waar vroeger bedrijfsmatige 
activiteiten zijn uitgevoerd.  

- Dit project wordt in principe in verband met 
ontbreken financiële middelen niet uitgevoerd 

- Het project is begin 2007 in uitvoering 
genomen. Inmiddels is akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. Eventueel noodzakelijke 
maatregelen tot ophoging van de geluidswal 
worden volgens planning in 2008 uitgevoerd. 

- Een en ander wordt meegenomen met de 
uitvoering van groot onderhoud aan de 
Vlietlaan. 

- -Deze activiteit is opgenomen in het Plan van 
aanpak Luchtkwaliteit. (wordt uitgevoerd via 

- diverse losse activiteiten zoals publicaties in 
de  Combinatie, Week van de Vooruitgang 
e.d.)  
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Ontwikkelingen rondom Rijsoord en Oostendam 

 

Gemeentelijk standpunt innemen tav het nader te begrenzen 
zoekgebied voor bedrijventerrein in de polder Nieuw- 
Reyerwaard (RR 2020) 

Er vindt overleg plaats vanuit het college met 
Stadsregio, Glaskracht, Freshworld. De 
gemeenteraad wordt 4e kwartaal 2007 
geïnformeerd over voortgang. 

Voltooiing groenzone tussen bedrijventerrein Veren Ambacht 
en Rijksstraatweg 

Groenzone is voltooid, met uitzondering van de 
groenzone ter plaatse van het Waterschapshuis. 
Beplanting van dit gedeelte vindt plaats in het 
plantseizoen volgend op de voltooiing van de 
bouw. 

Activiteiten ter verbetering van de situatie op en rond het 
bedrijventerrein Veren Ambacht 

Overleg spitst zich toe op de doorstroming van 
verkeer op de Handelsweg. Er is nog geen 
ontwerp/voorstel vastgesteld. 

Herziening bestemmingsplan t.b.v. het Waalbos De raad heeft 24-05-2007 besloten dat er geen 
milieueffectrapportage hoeft te worden 
opgesteld.  
Het ontwerp bestemmingsplan ligt 
augustus/september 2007 voor een periode van 
6 weken ter inzage. 

Herziening bestemmingsplan t.b.v. het 
zoetwatergetijdenatuurgebied in de Crezéepolder 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt 
september/oktober 2007 voor een periode van 6 
weken ter inzage. 

 
Ruimtelijk-functionele ontwikkelingen 

 

Onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatieve 
ontsluiting bij Oostendam 

Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de 
haalbaarheid van een alternatieve ontsluiting 
voor bouwverkeer tbv de woningbouwlocatie 
Oostendam. Voor een eventuele alternatieve 
ontsluiting moet nog een kostenberekening 
worden gemaakt.  

 
Fysiek-technische ontwikkelingen 

 

Bouwwerkzaamheden Driehoek Rijsoord Voltooid, woningen zijn opgeleverd. 
Nadere uitwerking woningbouwlocatie terrein  
De Jong Tours 

In het bestemmingsplan voor het Waalbos wordt 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, om tzt 
de bouw van woningen mogelijk te kunnen 
maken.  

Nadere uitwerking woningbouwlocatie Oostendam Door een ambtelijke projectgroep wordt gewerkt 
aan het opstellen van een programma van 
eisen, een stedenbouwkundig plan en een 
beeldkwaliteitsplan. De initiatiefnemer en 
vertegenwoordigers van het wijkoverleg worden 
bij de projectgroep betrokken. 

Ingebruikname OBS De Piramide Rijsoord Voltooid. 
Bestratingswerkzaamheden 

- Herbestrating Ds. Sleeswijk Visserstraat 
- Herbestrating Boekweitstraat 
- Herbestrating rijbaan Roggestraat 
- Herinrichting Tarwestraat 
- Opnieuw asfalteren Pruimendijk tussen de Tarwestraat 

en de Roggestraat 
- Opnieuw asfalteren Lagendijk (na vervanging 

waterleiding) 

De herbestrating van de Ds. Sleeswijk 
Visserstraat kan snel na de bouwvak vakantie 
worden uitgevoerd. M.b.t. het opnieuw asfalteren 
van de Lagendijk moet nog afstemming plaats 
vinden met het waterleidingbedrijf. De overige 
werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
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Uitwerken voorstellen voor verbetering van de parkeersituatie 
op basis van de Parkeernota 

Deze werkzaamheden staan gepland voor 2008. 

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor herinrichting van 
de Rijksstraatweg tussen de Voorweg en de Verbindingsweg 

Voor dit onderzoek zijn in 2008 financiële 
middelen beschikbaar. 

Vervangen stenen palen door zwarte kunststof palen Momenteel worden regelmatig stenen palen 
vervangen door Bokos palen. 

Speel- en balsportterreinen 
- mogelijkheden nagaan voor de aanleg van een 

speelplek aan de noordkant van de Mauritsweg 
- aanleggen speelplek in de groenzone tussen het 

bedrijventerrein Veren Ambacht en de Rijksstraatweg 
ter vervanging van de tijdelijke speelplek 

- mogelijkheden onderzoeken voor een 
skatevoorziening  

- mogelijkheden onderzoeken voor een overdekte 
verblijfsplek bij het trapveldje in Oostendam 

 
- De gemeente is in overleg met Woonvisie 

die de grond aan de Mauritsweg in 
eigendom heeft. 

- Begin 2008 kan volgens de huidige planning 
de nieuwe speelplaats worden aangelegd. 

- De aanleg van een minimale 
skatevoorziening vraagt een investering van 
ca € 45.000,=. 
De doelgroep (7 jongeren) is te beperkt voor 
een dergelijke investering. 

- Onderzoek mbt een overdekte verblijfsplek 
heeft nog niet plaatsgevonden. 

Groenstructuur 
- oplossen knelpunten wortelopdruk Mauritshoek 
- aanplanten van bomen in straten waar deze ontbreken 

(met de werkzaamheden wordt aangesloten bij de 
werkzaamheden rond de herinrichting van deze 
straten) 

- stimuleren van de aanplant van bomen op de 
Pruimendijk en de Lagendijk 

- verbeteren van het zicht op de Waal met behoud van 
natuurwaarde 

 
- Na de zomer volgt een voorstel tot 

verbetering in de Mauritshoek (incl. 
financiering).  

- Aanplanten van bomen gebeurt doorlopend; 
bij wegreconstructies worden tevens 
plannen voor verbeteringen aan de bomen 
met de bewoners afgestemd. 

- Onderhandelingen met particulieren en het 
Waterschap mbt de aanplant van bomen 
zullen niet voor 2008 plaatsvinden. 

- Verbetering van het zicht gebeurt 
doorlopend; verbetering vindt plaats bij 
groenaanpassingen of 
functieveranderingen. 

 
Volgen van de ontwikkeling van het landschapsplan langs 
Rijksweg A15 door Rijkswaterstaat 

Gebeurt doorlopend. 
 

Volgen van de ontwikkelingen rond de ecologische 
verbindingszone 

Waar mogelijk wordt actief meegedacht omtrent 
de toekomstige inrichting en mogelijkheden voor 
grondaankoop. 

Vervuiling 
- evaluatie hondenbeleid 

 
- Evaluatie van het hondenbeleid vindt plaats 

in 2008. 
Waterhuishouding 

- onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
gescheiden rioleringsstelsel  

- aanleg riolering Pruimendijk 89c t/m 97 (oneven) 
- onderzoek naar mogelijke maatregelen i.v.m. de 

wateroverlast aan de Mauritsweg 

 
- In 2008 wordt een onderzoek uitgevoerd 

naar de mogelijkheden voor het afkoppelen 
dan wel het realiseren van een gescheiden 
rioleringsstelsel. 

- Aanleg riolering Pruimendijk 89c t/m 97 
(oneven) is voltooid. 

- Als korte termijn oplossing zijn goten in de 
Mauritsweg aangebracht. Eind 2007 worden 
maatregelen getroffen aan de riolering. 
Aanvullende maatregelen komen in het 
Waterplan aan de orde. 
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Milieu 

- invoeren mechanische afvalinzameling 
- ondergronds brengen van glas- en papierbakken  
- nader bodemonderzoek op een aantal locaties met 

mogelijke bodemverontreiniging 
- voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit bij 

woningen langs de rijkswegen A15 en A16  
- sanering A-lijst woningen 

 
- De mechanische afvalinzameling is in 2007 

ingevoerd. 
- Het ondergronds brengen van glas- 

papierbakken wordt momenteel verder 
uitgewerkt. De invoering hiervan staat 
gepland voor 2008. 

- Alle eigenaren/bewoners van verdachte 
bodemlocaties zijn aangeschreven. Een 
aantal eigenaren/bewoners heeft op 
vrijwillige basis meegewerkt aan het laten 
uitvoeren van nader onderzoek. Met de 
overige eigenaren/bewoners wordt in de 
loop van 2007 verder overleg gevoerd. 

- Rijkswaterstaat heeft de verplichting zorg te 
dragen dat in 2010 wordt voldaan aan de 
normen voor luchtkwaliteiit bij de rijkswegen 
A15/A16. Er is nog niets bekend omtrent 
mogelijke maatregelen.  

- Het project sanering A-lijst woningen is in 
2007 afgerond. 

 
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

 

aandacht voor betere verspreiding van de gemeenteberichten In overleg is afgesproken dat een stapel 
Combinaties wordt afgegeven bij de 
buurtsupermarkt in Rijsoord.  
Berichtgeving op internet is verbeterd. 
 

Maatschappelijke voorzieningen 
- nadere afspraken maken met het wijkoverleg rond de 

samenwerking met de gemeente en het wijkbudget 
- onderzoek naar de wensen en mogelijkheden voor een 

openbare wijkvoorziening in Rijsoord 
- onderzoek naar de haalbaarheid van een algemeen 

toegankelijke tienersoos 
- waar mogelijk ondersteunen van de buurtwinkel in  

 
- Afspraken met het wijkoverleg zijn gemaakt. 
- Onderzoek mbt een wijkvoorziening is nog 

niet uitgevoerd. 
- Onderzoek mbt een tienersoos is nog niet 

uitgevoerd. 
- Er is voor zover bekend geen behoefte aan 

ondersteuning.  
 

       Rijsoord 
- signalerende huisbezoeken aan ouderen  
- activiteiten op grond van het B(uurt) O(nderwijs) 

S(port) beleid 
- onderzoek naar de spreiding van peuter- speelzalen in 

Ridderkerk en de plaats van peuterspeelzaal Bambi 
- onderzoek mbt ontwikkeling brede school opstellen 

notitie met betrekking tot mantelzorg. 

- Signalerende huisbezoeken hebben 
plaatsgevonden. Er is niet of nauwelijks 
behoefte aan de organisatie van een 
koffieochtend. 

- Kleinschalige activiteiten op grond van het 
BOS beleid worden verder vorm gegeven 
vanuit de SRS en onderwijs.  

- Onderzoek mbt peuterspeelzalen is nog niet 
uitgevoerd. 

- Onderzoek mbt de brede school is nog niet  
uitgevoerd. 

Bij het GSC is een servicepunt voor o.a. 
mantelzorg geopend. 
 

Sociale veiligheid 
- zoeken van oplossingen voor “enge plekken” 
- verbeteren en/of handhaven van de veiligheid rond de 

fietsverbinding Pruimendijk – Oosterpark. 

Aangezien de gewenste verlichting niet 
noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid, zal 
het Waterschap deze niet of slechts beperkt 
aanbrengen. Sociale veiligheid wordt overigens 
nauwelijks bevorderd door het aanbrengen van 
extra verlichting aangezien er op deze 
fietspaden en onderdoorgangen vrijwel geen 
sprake is van sociale controle. 

 


