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Hoofdstuk 1  -  Inleiding 
 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk 
Met het plan wil de gemeente een bijdrage leveren aan een prettig woon- en leefklimaat in 
de wijken. Het is het vierde wijkontwikkelingsprogramma binnen de gemeente Ridderkerk. In 
1999 is een plan vastgesteld voor de wijk Bolnes, in 2002 voor Drievliet-Het Zand en in 2004 
voor Slikkerveer. Voor alle woonwijken van Ridderkerk zal een wijkontwikkelingsprogramma 
worden opgesteld. 
 
Wat is een wijkontwikkelingsprogramma (niet)? 
In een wijkontwikkelingsprogramma staat beschreven hoe een wijk eruit ziet en waar aan 
gewerkt zou moeten worden. Het wijkontwikkelingsprogramma is gericht op de verschillende 
aspecten waarover de gemeente zeggenschap heeft of waarop de gemeente daadwerkelijk 
invloed uit kan oefenen. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke ruimte zoals straten, 
groen, huizen en andere gebouwen, maar ook om de sociale omgeving zoals de 
maatschappelijke voorzieningen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 
 
Omdat het plan over alles kan gaan wat in een wijk belangrijk is en omdat de ontwikkeling 
over een periode van zo’n 10 jaar gaat, kan het plan niet erg gedetailleerd zijn. Omdat er 
veel meningen en wensen zijn, zal niet iedereen zijn persoonlijke ideeën in dit plan kunnen 
terugvinden. Wel zullen de aanbevelingen die bij het opstellen van het 
wijkontwikkelingsprogramma worden gedaan allemaal hun weg vinden naar de juiste 
personen of instanties. Aanbevelingen of klachten met betrekking tot klein onderhoud 
worden doorgegeven aan de wijkploeg. De wijkploeg is bereikbaar via het servicenummer 
0180-451 555. 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma wordt opgesteld om een totaalbeeld van de wijken te 
krijgen en daaruit de goede en minder goede dingen te benoemen en vormt de basis voor 
jaarplannen waarin concrete acties zijn/worden opgenomen. In dit 
wijkontwikkelingsprogramma wordt een overzicht opgenomen van projecten en initiatieven 
die verder uitgewerkt moeten worden of waarvan de haalbaarheid moet worden onderzocht. 
Deze projecten worden voorzien van een globale planning en de mogelijke 
financieringsbron(nen). 
 
Waarom een wijkontwikkelingsprogramma? 
Lange tijd is zowel binnen de gemeente als in het overleg met instanties gewerkt met een 
sectorale aanpak. Dat wil zeggen dat beleidsterreinen als jeugd, ouderen, volkshuisvesting 
en verkeer vanuit hun eigen invalshoek werden bekeken. Er is echter veel meer resultaat te 
behalen uit een integrale benadering op wijkniveau. Ook is duidelijk dat de ervaringen van 
bewoners zich niet op laten delen naar verschillende beleidsterreinen. Het opstellen van een 
wijkontwikkelingsprogramma biedt de mogelijkheid om over alle facetten die met de wijk te 
maken hebben te spreken. 
 
Begin 2005 is het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Ridderkerk Voortvarend vastgesteld. 
In deze nota wordt een ontwikkelingsvisie voor geheel Ridderkerk gegeven. De hoofdlijnen 
van beleid op verschillende beleidsterreinen zijn in deze nota samengevat en in onderling 
verband gebracht. De nota vormt het kader waarbinnen de wijkontwikkelingsprogramma’s 
worden opgesteld. 
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Plangebied 
De wijkontwikkelingsprogramma’s zijn gericht op het woon- en leefklimaat binnen de 
woonwijken van de gemeente Ridderkerk. Hoewel er ook wordt gewoond op 
bedrijventerreinen en in het agrarisch gebied, is de hoofdfunctie van deze gebieden niet 
gericht op het wonen. Deze gebieden worden daarom niet meegenomen in de 
wijkontwikkelingsprogramma’s.  
 
In het wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord en Oostendam zijn naast de wijken Rijsoord en 
Oostendam, de lintbebouwing langs de Rijksstraatweg, de Lagendijk en de Noldijk 
meegenomen. Gelet op de functie van de Pruimendijk als verbindend element tussen de 
wijken Rijsoord en Oostendam, is ervoor gekozen ook het gedeelte van de Pruimendijk dat 
buiten de bebouwde kom ligt, bij dit wijkontwikkelingsprogramma te betrekken.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit wijkontwikkelingsprogramma is het planproces beschreven. Een 
uitgebreide beschrijving en analyse van de wijken staan in hoofdstuk 3. De indeling van dit 
hoofdstuk loopt grotendeels parallel met die van de wijkontwikkelingsprogramma’s 
Slikkerveer en Drievliet-Het Zand. In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste uitkomsten van de 
bewonersenquête en het jeugd en jongeren traject opgenomen. Op grond van de analyse 
van de wijken Rijsoord en Oostendam en de uitkomsten van de enquête en het jeugd en 
jongeren traject komt een beeld naar voren van de sterke en zwakke kanten van de wijk. Die 
zijn in hoofdstuk 5 op een rij gezet waarna in hoofdstuk 6 de verwachte, geplande en 
gewenste ontwikkelingen in en rond de wijken Rijsoord en Oostendam zijn beschreven. In 
het volgende hoofdstuk 7 zijn de globale planning en de mogelijke financieringsbron(nen) in 
beeld gebracht. Het wijkontwikkelingsprogramma sluit af met hoofdstuk 8, waarin de 
inspraakreacties op het concept-wijkontwikkelingsprogramma zijn samengevat en 
beantwoord. 
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Hoofdstuk 2  -  Planproces 
 
 
Inleiding 
In november 2004 is een Plan van Aanpak opgesteld voor het wijkontwikkelingsprogramma 
Rijsoord en Oostendam. Hierin is rekening gehouden met de ervaringen uit eerdere 
wijkontwikkelingsprogramma’s.  
 
Bij de totstandkoming van het wijkontwikkelingsprogramma zijn de inwoners van Rijsoord en 
Oostendam en maatschappelijke organisaties in een vroegtijdig stadium van de 
werkzaamheden betrokken.  
 
Projectgroep wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord en Oostendam 
De projectgroep voor dit wijkontwikkelingsprogramma is samengesteld uit  
medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen, een vertegenwoordiger van de 
Stichting Dynamiek en een vertegenwoordiger van de Stichting Woonvisie. Op ad hoc basis 
hebben de Stichting Ridderkerkse Sportaccommodaties, de Stichting Welzijn Ouderen 
Ridderkerk, de zorginstellingen, de onderwijsinstellingen en de politie hun bijdrage aan de 
projectgroep geleverd. 
 
Klankbordgroep 
De tekst voor het wijkontwikkelingsprogramma is in concept voorgelegd aan de 
klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het wijkoverleg Rijsoord-Oostendam. 
Hiervoor hebben bijeenkomsten plaatsgevonden in september ‘05, oktober ’05 en januari ’06. 
Ook zijn in maart ’06 de inspraak reacties met de klankbordgroep besproken.  
De samenstelling van de klankbordgroep is opgenomen in bijlage 1. 
 
Enquête 
Net als in het proces in Drievliet-Het Zand en Slikkerveer is ervoor gekozen een enquête 
onder de bewoners te houden. Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten is opgenomen 
in hoofdstuk 4. De vragenlijst is bijgevoegd als bijlage 2. De bewonersenquêtes zijn bìnnen 
het plangebied huis-aan-huis verspreid. In totaal hebben zo’n 1350 huishoudens eind april 
2005 een enquête ontvangen. Daarvan zijn er 465 (34%) teruggestuurd. Dit betekent dat een 
derde van alle huishoudens in het gebied aan het onderzoek hebben meegedaan. Omdat de 
respons met name onder éénpersoonshuishoudens en éénoudergezinnen in verhouding iets 
lager is dan gemiddeld en ook het aandeel jongere inwoners (tot 40 jaar) iets is 
ondervertegenwoordigd in de respons, heeft een weging plaatsgevonden.  

 
Aan het eind van de vragenlijst zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld aanvullende 
opmerkingen en/of suggesties te noteren. Zowel de antwoorden op de open vragen als de 
aanvullende opmerkingen en/of suggesties zijn geïnventariseerd en zoveel mogelijk in 
bestaande dan wel nieuwe (antwoord)categorieën ondergebracht.  
 
Jeugd en jongeren 
De Stichting Dynamiek heeft zich gericht op de jeugd en jongeren in de wijken Rijsoord en 
Oostendam. Er is een enquête gehouden onder de leerlingen van groep 7 en 8 van de 
Klimop en de Piramide en er is een enquête gehouden onder de oudere jeugd (12+).  In 
september 2005 is er een bijeenkomst georganiseerd voor de oudere jeugd. Tijdens deze 
bijeenkomst is gesproken over de uitkomsten van de enquête en zijn verdere wensen voor 
de beide wijken geïnventariseerd. Een samenvatting van dit traject is opgenomen in 
hoofdstuk 4. 
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Inspraak  
Het concept wijkontwikkelingsprogramma heeft 4 weken ter inzage gelegen. Gedurende 
deze periode zijn de bewoners van Rijsoord en Oostendam en andere belangstellenden in 
de gelegenheid gesteld op het concept wijkontwikkelingsprogramma te reageren.  
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Hoofdstuk 3  -  Rijsoord en Oostendam 
 
 
Ruimtelijk-functionele analyse 
 
Rijsoord 
Ontstaansgeschiedenis 
De wijk Rijsoord ligt grotendeels aan de noordzijde van de Waal, een in de 14e eeuw 
afgedamde riviertak tussen de Oude Maas en de Noord. De Waal is van groot belang 
geweest bij de ontginning van de omgeving. De polders werden ontgonnen vanaf de hogere 
delen langs de Waal waarbij de bewoners zich “binnendijks” vestigden onderaan de dijk op 
de koppen van de kavels. De verkaveling van de polders vond plaats nagenoeg loodrecht op 
de bedijking van de Waal. De polders kregen een sterke agrarische betekenis.  
 
De kern van het oude dorp lag bij de brug over de Waal. Hier werden onder meer twee 
kerken, een school, een molen en een tolhuis gebouwd. De bebouwing bezat, en bezit nog 
steeds, een grote verscheidenheid in beeld en functies. Het dorp werd uitgebreid met een 
tweezijdig bebouwingslint langs de Waaldijk en de Pruimendijk. De “buitendijkse” zijde wordt 
gekenmerkt door de relatief dicht opeen gebouwde burger- en ambachtswoningen, veelal 
voorzien van een zadeldak en met een bescheiden hoogte en architectuur. Deze bebouwing 
staat hoog aan de dijk op korte afstand van de rijweg. De directe nabijheid van water is 
daarbij van belang geweest voor de ontwikkeling van de visserij en de vlasteelt. De Waaldijk 
werd door de Lagendijk verbonden met Ridderkerk. Naast deze weg leidde een onverhard 
pad (de latere Mauritsweg) vanuit Rijsoord naar de Oudelandseweg. Van daaraf ging de 
route over de Kerkweg verder naar Ridderkerk.  
 
De aanleg van de Rijksstraatweg (in de 19e eeuw) met een stoomtramtracé (1904) heeft 
geleid tot de bouw van meer riante statige woonhuizen aan weerszijden van deze straat. De 
woningen aan de zuidzijde van deze straat zijn veelal met hun achterzijden naar de hoger 
gelegen Waaldijk toegekeerd. Dit geeft op een aantal plekken een minder fraai ruimtelijk 
beeld. 
 
In de periode tussen de twee wereldoorlogen werd de Mauritsweg bebouwd met 
eengezinsrijenwoningen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de aanleg van de A16 geleid tot 
een harde scheiding binnen de stedenbouwkundige structuur van Rijsoord waarbij het 
westelijk gelegen dorpsgebied verder is uitgegroeid. De planmatige naoorlogse 
dorpsuitbreidingen kregen ieder een geheel eigen signatuur.  
 
Door de aanleg van de A16 werd het oostelijk gelegen gebied afgescheiden van de kern van 
Rijsoord. Het oostelijk gelegen gebied bleef daarom betrekkelijk dun bebouwd. De relatieve 
openheid van het resterende deel van de polder, de karakteristieke lintbebouwing en de 
strakke begrenzingen van de twee rijkswegen zorgen hier voor een sterk ruimtelijk contrast 
en een in zekere zin nog landelijk karakter. Het landelijke karakter en de ruimtelijke relatie 
met het gebied rond Oostendam wordt echter verstoord door de aanwezigheid van de afslag 
Ridderkerk vanaf de A15, met de hoge taluds van de omliggende aan- en afvoerwegen en 
het tankstation. 
 
Ontsluiting 
Na de aanleg van de A16 werd de Geerlaan de belangrijkste verbinding tussen Rijsoord en 
Ridderkerk. Vanaf de brug over de Waal zorgen de Rijksstraatweg en de Pruimendijk voor 
de verbindingen met de omliggende dorpen. Alleen ter hoogte van de A16 is de hoofdroute 
over de Pruimendijk verlegd via de Vlasstraat naar de Rijksstraatweg.  
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De Waal 
De Waal zelf is vooral vanaf de brug goed te beleven. Door de relatief dichte 
bebouwingsstructuur langs de Waal is dit water vanaf de noordzijde alleen werkelijk te 
ervaren rond het buurtschap ‘t Zwaantje en vanuit het gebied tussen Oostendam en polder  
De Nes. Vanaf de Waalweg, aan de zuidzijde van de Waal is sprake van meer openheid en 
zicht op de Waal. Van deze zijde is het landelijke karakter van Rijsoord duidelijk zichtbaar en 
is de verbondenheid van het dorp met de Waal direct te ervaren.  
 
Structuur 
De huidige ruimtelijke hoofdstructuur van Rijsoord wordt bepaald door een langgerekt 
historisch bebouwingslint ten noorden van de Waal met een kern ter plaatse van de brug 
over de Waal en enkele latere dorpsuitbreidingen zowel ten noorden als ten zuiden van het 
bebouwingslint.  
 
Bebouwingstypologie 
De lintbebouwing bestaat uit min of meer aaneengesloten en veelal individueel gebouwde 
vrijstaande woningen, soms met twee onder een kap woningen, soms in korte rijtjes. De 
dorpsachtige bebouwing is direct op de straat georiënteerd en kleinschalig van karakter. Er is 
sprake van een grote variatie in bouw- en kapvorm van zowel de traditionele 
dorpsbebouwing in één woonlaag met kap als van de latere woningen in meestal twee lagen 
met kap. De seriematige dorpsuitbreidingen worden gevormd door woonbuurten met strakke 
rooilijnen, repetitie van architectuur en een samenhangend materiaal- en kleurgebruik. 
 
Oostendam 
Ontstaansgeschiedenis 
Oostendam bestaat uit twee delen. De gemeentegrens tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-
Ambacht snijdt de oude kern ter hoogte van de Waal in tweeën. Het zuidelijke deel vormt 
een woonwijk van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De dorpskern en het dijklint ten 
noorden van de Waal vormen een afzonderlijke wijk binnen de gemeente Ridderkerk.  
 
Oostendam is ontstaan toen bij de definitieve bedijking van de Zwijndrechtse Waard in 1331 
de Waal werd afgedamd. Het dorp ontwikkelde zich rond de dam op korte afstand van de 
oorspronkelijke aansluiting op de Noord. Het deel van de Waal tussen de dam en de Noord 
werd ingericht als haven. Na de eerste bebouwing rond de dam en de haven breidde het 
dorp zich uit aan de zuidzijde van de Pruimendijk. De noordzijde van de Pruimendijk bleef tot 
ruim in de 19e eeuw slechts spaarzaam bebouwd. Naast akkerbouw en veeteelt vormde ook 
de visserij en vervolgens de vlasteelt een belangrijke bestaansbron. Later deed ook de 
tuinbouw onder glas haar intrede onder meer op de buitendijkse gronden tussen de 
Pruimendijk en de Waal. 
 
In het verleden maakte de Damstraat deel uit van de belangrijkste waterkering van de Noord. 
Ook vormde de straat een belangrijke verbinding tussen Hendrik-Ido-Ambacht, Oostendam 
en het centrum van Ridderkerk. Na de aanleg van de A15 met de brug over de Noord kwam 
Oostendam meer geïsoleerd te liggen ten opzichte van het centrum van Ridderkerk. De 
Damstraat bleef echter van groot belang voor de verkeersontsluiting waarbij de Damstraat en 
omgeving regelmatig moesten worden aangepast vanwege de toenemende verkeersdruk. 
Deze aanpassingen gingen ten koste van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en leidden 
tot weinig aantrekkelijke straatruimten en zelfs tot verwaarlozing van woonpanden. 
Daarnaast heeft de aanleg van een nieuwe dijk op deltahoogte langs de Noord gezorgd voor 
het loskoppelen van Oostendam en de Waal ten opzichte van de Noord. Zowel de verbinding 
van de haven met de Noord als de waterkerende functie van de Damstraat zijn daardoor 
verloren gegaan. 
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Na aanleg van de Noordtunnel is het oude tracé van de A15 benut om Hendrik-Ido-Ambacht 
buiten Oostendam om, te ontsluiten. Tegelijkertijd kon ook het verkeer tùssen het centrum 
van Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht om Oostendam heen worden geleid. Hierdoor 
werden goede voorwaarden gecreëerd voor de verbetering van de ruimtelijke uitstraling van 
de Damstraat en omgeving. Door sloop van een deel van de oude bebouwing aan de 
Damstraat is ruimte ontstaan om het doorgaande verkeer over de Damweg (benedendijks) te  
leiden. Voortuinen zijn vergroot en trottoirs en parkeervakken zijn aangelegd. Ook zijn de 
betonnen keerwanden gesaneerd.  
 
Ontsluiting 
De Damweg en de Pruimendijk vormen de belangrijkste routes door Oostendam, en zorgen 
voor de verbindingen met de omliggende dorpen. Ter plaatse van de latere woonbuurt in de 
binnenbocht van de Waal is de hoofdroute over de Pruimendijk verlegd via de Tarwestraat. 
Over de Oostmolendijk loopt een korte, maar niet voor doorgaand verkeer bestemde route 
richting het centrum van Ridderkerk. Het Ambachtsepad vormt een directe verbinding voor 
voetgangers tussen de recentere woonbuurt in de binnenbocht van de Waal en Hendrik-Ido-
Ambacht. 
 
De Waal 
Vanaf de Pruimendijk is op een aantal plekken zicht op de Waal en de “uiterwaarden” van de 
Waal. Vanaf de recentere woonbuurt in de binnenbocht van de Waal is de nabijheid van het 
water minder goed te ervaren. Hoewel de buurt is gerealiseerd op een oorspronkelijke 
binnenoever van de Waal wordt de relatie met de Waal beperkt door de deels bebouwde 
Pruimendijk en de tuinbouwkassen. Ook de voormalige haven ten noorden van de dam is 
nauwelijks zichtbaar.  
 
Structuur 
De ruimtelijke structuur wordt bepaald door de (deels tweezijdige) lintbebouwing aan de 
Pruimendijk, de oorspronkelijke verdichte kern rond de dam en de haven, en de in de 
periode 1960–1970 gerealiseerde woonbuurt in de binnenbocht van de Waal (omgeving 
Tarwestraat). Door de ligging van de Pruimendijk tussen de verdichte kern en de latere 
woonbuurt is er sprake van een voor Oostendam karakteristieke tweedeling in de ruimtelijke 
structuur. 
 
Bebouwingstypologie 
De woonbebouwing bestaat momenteel uit een menging van vrijstaande woningen, twee 
onder een kap woningen, rijenwoningen en woonboerderijen. De perceelsgrootte en -breedte 
is vooral rond het Havenhoofd beperkt waardoor hier een relatief dicht bebouwingsbeeld is 
ontstaan. Ook komt hier verrassend veel bedrijfsbebouwing voor.  
 
Aan de noordzijde van de Pruimendijk is sprake van een relatief open bebouwingslint. Aan 
de zuidzijde is het lint meer gesloten. Op een aantal plekken in het lint bevinden zich oude 
bedrijfsgebouwen tussen de woonbebouwing.  
 
De recentere woonbuurt in de binnenbocht van de Waal heeft een planmatige en heldere 
structuur met strakke rooilijnen en een herhaling van woningtypen. Mede door het 
consequente materiaal- en kleurgebruik en de aanleg van voortuintjes is er sprake van een 
rustig en ruimtelijk samenhangend bebouwingsbeeld. 
 
Verkeer en Vervoer 
Algemeen 
De meeste straten in de wijken Rijsoord en Oostendam vallen binnen de 30 km/uur zones.  
Op de Rijksstraatweg, de Geerlaan en de Lagendijk geldt binnen de bebouwde kom een 
maximumsnelheid van 50 km/uur. Op de wegen buiten de bebouwde kom geldt een 
maximumsnelheid van 60 km/uur, met uitzondering van de Verbindingsweg, hier mag  
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80 km/uur worden gereden. Door de lintbebouwing hebben wegen als de Rijksstraatweg, de 
Voorweg, de Pruimendijk en de Lagendijk naast een verbindende functie ook een functie ter 
ontsluiting van de aangelegen woningen en percelen. 
 
Gemotoriseerd verkeer 
Het aantal aansluitingen van de wijken Rijsoord en Oostendam met het centrum van 
Ridderkerk en de overige wijken is beperkt. Dit geldt tevens voor de verbindingen met 
Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Per bestemming ligt vaak slechts één 
route voor de hand, maar meestal is er ook een tweede, mindere wenselijke route, aanwezig. 
De Verbindingsweg, de Geerlaan, de Rijksstraatweg en het Noordeinde (in Hendrik-Ido-
Ambacht) vormen de aangewezen routes om op de doorgaande wegen richting het centrum 
van Ridderkerk, de rijkswegen A15 en A16 en de omliggende gemeenten te komen. 
Vanwege het smalle wegprofiel, het ontbreken van fietsvoorzieningen en de dicht op de weg 
gelegen woningen zijn de verbindingsroutes via de Lagendijk, de Noldijk, de Oostmolendijk 
en de Damweg, zeker voor het doorgaand verkeer, minder gewenst. 
 
Ondanks de inrichting van het grootste deel van Rijsoord en Oostendam tot verblijfsgebied, 
al dan niet met snelheidsremmende maatregelen, blijft de snelheid en de intensiteit van het 
(vracht)verkeer op sommige locaties (Vlasstraat, Tarwestraat, Pruimendijk en de 
Mauritsweg) een aandachtspunt. Op de Rijksstraatweg en de Geerlaan staan in totaal 6 
camerakasten om de snelheid te beperken. Op de T-splitsing van de Rijksstraatweg en de 
Geerlaan is na het weghalen van de verkeerslichten een plateau aangelegd. In 2004 en 
2005 is op de Rijksstraatweg, vanaf de Achterambachtseweg tot de Lagendijk, 
geluidsreducerend asfalt aangebracht. 
 
Fietsverkeer 
Vrij liggende fietspaden zijn te vinden langs de Rijksstraatweg, de Geerlaan en de 
Verbindingsweg. Parallel aan de rijkswegen ligt een aantal doorgaande fietspaden van 
regionale betekenis. Het centrum van Ridderkerk is per fiets vanuit Rijsoord snel en goed 
bereikbaar via de Geerlaan. De verbinding via het Oosterpark met de doorgang onder de 
A15 is overdag een goed alternatief. In de avonduren is deze verbinding vanuit het oogpunt 
van sociale veiligheid niet aantrekkelijk. Vanuit Oostendam is het centrum het snelst 
bereikbaar via het fietspad langs de A15 en de Rotterdamseweg. 
 
Het (brom)fietsverkeer in de verblijfsgebieden (de woonstraten) met 30 km/uur zonering 
wordt gemengd met het gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. Dit is tevens het geval op de 60 
km/uur wegen van het Waterschap Hollandse Delta, te weten de Pruimendijk en de Noldijk. 
Ook op de Lagendijk en de Rijksstraatweg tussen de Verbindingsweg en de Noldijk vindt al 
het verkeer gemengd plaats. 
 
Voor de bereikbaarheid van Hendrik-Ido-Ambacht voor fietsers en voetgangers is de brug op 
het Ambachtsepad van groot belang. De brug wordt onderhouden door de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Openbaar vervoer 
Opdrachtgevers van het openbaar vervoer in het gebied zijn de Stadsregio Rotterdam en de 
Drechtsteden. Volgens de wet personenvervoer zijn zij aangewezen als zogenaamde 
‘vervoersautoriteiten’.  
 
De wijken Rijsoord en Oostendam worden slechts beperkt ontsloten door het openbaar 
vervoer. In Rijsoord rijdt lijn 142 op werkdagen tot ongeveer halverwege de avond over de 
Rijksstraatweg een uurdienst tussen Dordrecht en Rotterdam Zuidplein. In de weekenden is 
hier geen openbaar vervoer aanwezig. In de omgeving van Oostendam kunnen inwoners 
gebruik maken van de regionale buslijnen die de P&R halte Oudelande en de halte 
Oostendam aandoen. Deze lijnen hebben goede verbindingen met Rotterdam,  
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Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en de Alblasserwaard. Enkele van deze lijnen rijden de hele 
week en tot laat in de avond. In Hendrik-Ido-Ambacht kan op de Kerkstraat opgestapt 
worden voor de richtingen Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam en Ridderkerk-centrum. In het 
weekend is het aanbod hier minder. 
 
Op initiatief van de Stichting Rijsoord Bereikbaar is de openbaar vervoerrelatie tussen 
Rijsoord en het centrum van Ridderkerk sinds 1 november 2005 (voorlopig) hersteld. De 
buurtbus stopt niet alleen in het centrum, maar ook bij de begraafplaats en het rouwcentrum 
aan de Lagendijk, bij zorgcentrum De Riederborgh aan de Burgemeester de Zeeuwstraat, in 
de buurt van het Farelcollege en het Gemini college en bij de aanlegplaats van de Fast Ferry 
in Slikkerveer. De buurtbus rijdt in principe tot eind 2006. Op dat moment moet het aantal 
passagiers voldoende zijn om het project voort te zetten.  
 
 
Fysiek-technische analyse 
 
Samenstelling en kwaliteit van de bebouwing 
In de wijken Rijsoord en Oostendam komen naast woningen ook kantoren, bedrijven, 
winkels, horeca, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen voor. De kwaliteit van de 
bebouwing is over het algemeen goed.  
 
Woningen 
Rijsoord heeft een woningvoorraad van 1173 woningen, in Oostendam staan 327 woningen. 
Beide wijken hebben ten opzichte van de rest van Ridderkerk een hoog percentage 
koopwoningen (Rijsoord 68%; Oostendam 70%; Ridderkerk 48%). Woonvisie bezit in 
Rijsoord 180 woningen. Naast Woonvisie bezit Woningbouwvereniging Rijsoord 32 
huurwoningen.  
 
De samenstelling van de woningvoorraad naar woningtypen weerspiegelt het dorpse 
karakter van de wijken. Het rijtjeshuis domineert de woningvoorraad, maar ook de 
(half)vrijstaande of boerderijachtige woning komt relatief vaak voor. Hoogbouw is in Rijsoord 
en Oostendam niet of nauwelijks te vinden. Alleen Rijsoord heeft een zeer beperkt aantal 
woningen voor bijzondere doelgroepen, te weten 45  55+ woningen in de huursector. 
 
De woningvoorraad van beide wijken is relatief oud. Ruim de helft van de woningen in 
Oostendam en 45% van de Rijsoordse woningen is vooroorlogs. Slechts 14% van de 
woningen in Oostendam en 29% van de woningen in Rijsoord dateert uit de periode na 1970. 
 
De kwaliteit van de woningen is over het algemeen goed. Ook de onderhoudsstaat van de 
woningen van Woonvisie is goed. In de onderhoudsplanning wordt ingestoken op het behoud 
van de kwaliteit en de aanpassing van de woningen aan de eisen van de tijd. 
 
Van het woningbezit van Woonvisie in Rijsoord en Oostendam zijn in 2004 6 woningen van 
huurder gewisseld. Dat houdt in dat de mutatiegraad binnen het bezit van Woonvisie slechts 
2,7% bedroeg (gemiddeld Ridderkerk 5,4%). Woonvisie gebruikt voor het meten en 
vergelijken van de populariteit van woningtypen de zogenaamde marktscore, een getal 
gebaseerd op de aantallen reacties op het woningaanbod. Voor bijna alle complexen in 
Rijsoord en Oostendam ligt de marktscore iets boven het gemiddelde. 
 
Op 31 december 2005 stonden bij Woonvisie ruim 2222 woningzoekenden uit Ridderkerk 
ingeschreven. Daarvan woonden er zo’n 83 in Rijsoord of Oostendam. Dat aantal komt 
overeen met wat op grond van de verdeling van personen/huishoudens over de wijk 
verwacht kon worden. 
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Scholen 
In de wijk Rijsoord vinden we 2 basisscholen. De dislocatie van de OBS De Piramide is 
momenteel gevestigd in een oud gebouw aan de Rijksstraatweg. Vanwege de huidige 
rommelige omgeving en de staat van het gebouw loopt het aantal aanmeldingen terug. Op 
19 december 2005 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw aan de Gerard 
Alewijnszstraat, tegenover de dislocatie van De Klimop. Het gebouw van De Klimop verkeert 
in goede staat. Bij de school wordt echter veel overlast in de vorm van vandalismeschade 
door hangjeugd ondervonden.  
 
Maatschappelijke voorzieningen 
De gemeente verhuurt het pand Rijksstraatweg 287 aan muziekvereniging Sursum Corda. 
Het pand wordt onderverhuurd aan de Stichting Rijsoordse Peuters die de peuterspeelzaal 
Bambi exploiteert. Vanwege de wet- en regelgeving rondom de inrichting van 
peuterspeelzalen zal flink in het pand geïnvesteerd moeten worden om deze functie te 
kunnen handhaven. Om deze rede overweegt Bambi te verhuizen. 
 
Monumenten 
Binnen de wijken Rijsoord en Oostendam bevinden zich enkele rijksmonumenten. Deze 
rijksmonumenten bevinden zich over het algemeen in goede staat. Voor onderhoud en 
restauratie is subsidie aan te vragen bij het Rijk, de middelen zijn echter beperkt. 
 
Rijksmonumenten 
Adres Omschrijving 
Noldijk 41a Boerderij in gebruik als restaurant 
Pruimendijk 1 Kantoorboerderij 
Pruimendijk 146 Vlasroterij 
Rijksstraatweg 43 Hervormde Kerk Rijsoord 
Rijksstraatweg 65 Woonhuis 
Rijksstraatweg 67 Restaurant 
Waalweg 11 Molen 
Waalweg 39 Boerderij 
Waalweg 47 Boerderij 
 
Ook de gemeente heeft enkele gebouwen in de wijken aangewezen tot monument. De 
gemeentelijke monumenten bevinden zich over het algemeen in goede staat. Vanwege de 
bezuinigingen zijn de gemeentelijke subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie in 
2004 komen te vervallen.  
 
Gemeentelijke monumenten 
Adres Omschrijving 
Damweg 10  Woonhuis 
Damweg 40 – 42 Woonhuis 
Havenhoofd 3 Woonhuis 
Pruimendijk 172 Boerderij 
Pruimendijk 184 Boerderij 
Rijksstraatweg 50 Woonhuis 
Rijksstraatweg 62 Woonhuis 
Rijksstraatweg 66 Woonhuis 
Rijksstraatweg 137 Woonhuis met koetshuis 
Rijksstraatweg 169 Boerderij 
Waaldijk 5a Woonhuis 
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Bedrijven Driehoek 
Van oudsher waren ter plaatse van de Driehoek tussen de Rijksstraatweg, de 
Rijsoordsestraat en de Pruimendijk te Rijsoord een slagerij annex vleesverwerkend bedrijf en 
een smederij gevestigd. Het vleesverwerkend bedrijf lag op korte afstand van de omliggende 
woningen en veroorzaakte een relatief zware milieubelasting. Om deze milieubelasting tegen 
te gaan is met behulp van subsidie, verplaatsing van het bedrijf mogelijk gemaakt. Op de 
vrijkomende gronden is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van 25 woningen. 
 
Openbare ruimte 
Verharding 
De kwaliteit van de wegverhardingen, trottoirs en fietspaden is redelijk tot goed. Op grond 
van een jaarlijkse inspectie wordt het gemeentelijk onderhoudsprogramma opgesteld. Het 
onderhoudsprogramma komt tot uitdrukking in de jaarplannen. 
 
Een deel van het wegennet in en rond de wijken wordt echter beheerd door het waterschap 
Hollandse Delta. Goed overleg met het Waterschap is dan ook van belang voor de 
leefbaarheid cq. bereikbaarheid van de wijken. Ook de drempels buiten de bebouwde kom 
op de Rijksstraatweg en de Langeweg, die volgens het wijkoverleg een obstakel vormen 
voor hulpdiensten als brandweer en ambulance, vallen onder de verantwoordelijkheid van 
het Waterschap.  
 
Parkeren  
Met name in de Tarwestraat, de Ds. Sleeswijk Visserstraat, de Pruimendijk en de 
Mauritsweg doen zich knelpunten voor op het gebied van parkeren. Op dit moment wordt 
vanwege de beperkte straatruimte het gedeeltelijk parkeren op het trottoir in de Tarwestraat, 
de Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Pruimendijk gedoogd. Herinrichting zoals in de Govert 
Flohilstraat zou voor de Tarwestraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat een mogelijke 
oplossing kunnen bieden. Voor de Pruimendijk, binnen de wijk Rijsoord, zal een andere 
oplossing gevonden moeten worden. Verbetering van de parkeerproblematiek in de 
Mauritsweg is vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk.  
 
Straatmeubilair 
De bebording (straatnamen, bewegwijzering) is over het algemeen in goede staat. Met de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van de 
voorzieningen op het Havenhoofd/Havenkade in Oostendam. Hendrik-Ido-Ambacht 
onderhoudt onder andere het straatmeubilair, het monument van het Waterschap 
IJsselmonde en de voetgangersbrug over de Waal.  
In de Vlasstraat en de Tarwestraat staan straatjuwelen (snelheidsremmende elementen met 
markeringspalen). Op de Damweg zijn in 2004 na een proeffase de straatjuwelen weer 
verwijderd omdat er een averechts effect optrad. Regelmatig worden paaltjes kapot gereden 
door (vracht)auto’s. Herstelwerk blijft soms vrij lang uit omdat de palen niet op voorraad bij 
de gemeente liggen. Ook het behoud van de straatjuwelen in de Tarwestraat staat nog ter 
discussie. 
Op de Damweg en langs de Rijksstraatweg bevinden zich door de gemeente Ridderkerk te 
onderhouden dijktrappen. De kwaliteit van de meeste trappen voldoet. De trap ter hoogte 
van de Rijsoordsestraat is van slechte kwaliteit. Dit geldt overigens ook voor het 
aangrenzende stenen talud.  
Bijna alle openbare verlichting in Oostendam en Rijsoord is in de afgelopen jaren vervangen 
en voldoet daarmee aan de laatste eisen.  
 
Balsportterreinen 
In beide wijken ligt een balsportterrein. In Oostendam betreft het een grasveld aan de 
Pruimendijk voorzien van doeltjes met ballenvangers. In Rijsoord is in 2004 aan de 
Vlasstraat bij het sportpark een buurtsportvoorziening met kunstgras aangelegd waarop o.a. 
voetbal, basketbal, en tennis mogelijk is. Bij dit multi-functionele veld is een overdekte 
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ontmoetingsruimte geplaatst. De aanleg van dit terrein dient ter vervanging van het 
grastrapveld aan de Gerard Alewijnszstraat, dat vanwege de nieuwbouw van de dislocatie 
voor de openbare basisschool De Piramide, is komen te vervallen.  
 
Speelplaatsen 
In Rijsoord zijn drie royale speelplaatsen aanwezig, gelegen in de Mauritshoek, in de Ds 
Sleeswijk Visserstraat en naast peuterspeelzaal Bambi in de groene bufferzone tussen het 
bedrijventerrein Veren Ambacht en de Rijksstraatweg. Daarnaast liggen in ‘t Zwaantje en 
Mauritshoek nog twee speelplekken van beperkte omvang. In Oostendam liggen twee 
speelplaatsen. De ene ligt tussen de Pruimendijk en de Tarwestraat en de ander ligt bij de 
Damstraat. 
 
Begin 2005 is op de speelplaats Pruimendijk/Tarwestraat een tafeltennistafel bijgeplaatst. 
 
De beperkte speelplek in Mauritshoek is verouderd. In het voorjaar van 2005 is over de 
aanpassing van deze ruimte met omwonenden overlegd. Eind 2005 heeft het gebied een 
groeninrichting gekregen. De grotere speelplaats in Mauritshoek is in 2005 opgeknapt. De 
andere speelplaatsen zijn in voldoende goede staat, zoals uit de inspecties blijkt die vier 
maal per jaar worden gehouden. Op eventuele meldingen van knelpunten wordt meteen 
gereageerd.  
 
Uit de bewonersenquête is gebleken dat 30% van de bewoners geen mening heeft over het 
aanbod en de kwaliteit van speelvoorzieningen voor kinderen. Van de overige 70% is in 
Oostendam circa 80% (zeer) tevreden, en in Rijsoord circa 63%. 
 
Vanuit het noordelijke deel van de Mauritsweg en het deel van de Rijksstraatweg tussen de 
Verbindingsweg en de Voorweg zijn in 2004 verzoeken ingediend om in de directe omgeving 
aanvullende speelplekken voor kinderen te realiseren. Deze speelplekken zijn inmiddels 
gerealiseerd. Dit heeft inmiddels geleid tot de aanleg van een (tijdelijke) speelplek aan de 
Rijksstraatweg. Tijdelijk, omdat deze in 2007 wordt verplaatst naar het nieuwe groengebied 
bij het toekomstig waterschapshuis. De realisatie van een speelvoorziening bij de 
Mauritsweg heeft nog geen aandacht gekregen. 
 
Groenstructuur 
Rijsoord en Oostendam zijn wijken met laagbouwwoningen veelal voorzien van voor- en 
achtertuinen. Het openbaar groen in deze wijken is beperkt tot versnipperd liggende 
plantsoentjes. In sommige straten is geen openbaar groen aanwezig en bepalen de 
particuliere tuinen het groene beeld. Afwijkend van dit beeld is het woonerfgebied 
Mauritshoek. Hier komt verhoudingsgewijs meer openbaar groen voor. Bijna driekwart (73%) 
van alle bewoners is tevreden (65%) of zelfs zeer tevreden (8%) over het openbaaar groen 
in zijn of haar omgeving.  
 
De groenvakken in de wijken worden jaarlijks gecontroleerd op vitaliteit. Geconstateerde 
gebreken worden opgelost middels wintersnoei of in incidentele gevallen door renovatie. Er 
zijn geen achterstanden in de gemiddelde kwaliteit van het groen. In de wijken Rijsoord en 
Oostendam komen alleen aan de Mauritshoek, Mauritsweg, Mauritsstraat, de Linnenstraat 
en de Roggestraat straatbomen voor. Met name in delen van de Mauritshoek is sprake van 
wortelschade aan de verhardingen. In mindere mate geldt dit voor de bomen in de trottoirs 
van de Mauritsweg. De bomen verkeren in goede staat.  
 
Buiten de woonkernen komt meer groen voor, zoals het groen rondom het sportpark 
Rijsoord, het buffergroen langs de rijksweg A16, en het groen langs het Schalksedijkje. 
Langs de Rijksstraatweg, de Geerlaan en de Verbindingsweg bevinden zich bomenrijen en 
bermen met een matige natuurlijke waarde. Met name de Rijksstraatweg vormt door de 
aangrenzende grotere, beplante, particuliere tuinen, een groen lint. De grote, oudere bomen 



Wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord en Oostendam 
5 april 2006 

 

15

langs de Rijksstraatweg vergen jaarlijkse controle (zorgplicht), waarbij geconstateerde 
gebreken meteen worden aangepakt. Tussen het bedrijventerrein Veren Ambacht en de 
Rijksstraatweg is een waterrijke groene zone gerealiseerd, welke in de komende jaren wordt 
voltooid. In de polder Nieuw Reijerwaard is enig openbaar groen langs de Hoogzandweg 
aangelegd. Het aansluitende deel van de Blaakwetering krijgt in de toekomst nog een 
natuurlijke inrichting. 
 
De Waal, met zijn oevervegetatie, heeft belangrijke recreatieve-, natuur- en 
belevingswaarde, waarbij met name polder De Nes in het oog springt. De Nes vormt een 
door een oude riviermeander omsloten natuurgebiedje. Het natuurgebiedje wordt 
doorsneden door de A16. Hierdoor wordt een contrast gevormd met de te beschermen 
landschappelijke waarden. Dit gebied maakt deel uit van de provinciaal ecologische 
hoofdgroenstructuur (verbindingszone 69 - Kinderdijk/Kijfhoek). Hierover is in opdracht van 
bureau Drechtsteden eind 2004 een integrale inrichtingsvisie opgesteld. De Waal en een 
deel van de met riet begroeide oeverstroken zijn in beheer bij het Waterschap Hollandse 
Delta. Daar waar oevers van particulieren aan de Waal grenzen is in een aantal gevallen 
sprake van een gecultiveerde inrichting. 
 
Op de grens met Barendrecht ligt langs de Waal het recreatiegebied Wevershoek dat in 
eigendom en beheer is van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De er 
tegenoverliggende in verval geraakte boomgaard is in particuliere handen. Het groene beeld 
en het landelijke karakter van de wijken Rijsoord en Oostendam wordt daarnaast in 
belangrijke mate bepaald door de omliggende open polders. Dit wordt nog versterkt door de 
toekomstige ontwikkeling van een bos- en recreatiegebied in de polder Strevelshoek en 
Rijsoord.  
 
Waterhuishouding 
Waterschap Hollandse Delta 
De gemeente Ridderkerk ligt binnen het verzorgingsgebied van het waterschap Hollandse 
Delta. Het waterschap draagt ondermeer zorg voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het 
oppervlaktewater, de aanleg, het beheer en het onderhoud van dijken, kades, waterwegen, 
vaarwegen, wegen en fietspaden, het verlenen van vergunningen en handhaving.   
Doordat een deel van het wegennet in en rond de wijken wordt beheerd door het 
waterschap, wordt ook de leefbaarheid van de wijken door het waterschap beïnvloed. 
 
Oppervlaktewater 
De Waal heeft als boezem een belangrijke functie voor nagenoeg het hele gebied. Het houdt 
de diverse sloten op peil en verzorgt de doorstroming. Het water heeft de kwaliteit 
zwemwater. Vanwege de toename van het verharde oppervlak op het bedrijventerrein Veren 
Ambacht is het water-bergend vermogen van het gebied door de aanleg van singels rondom 
het bedrijventerrein vergroot. De singels zijn voorzien van natuurlijke oevers.  
 
De Blaakwetering heeft een waterafvoerende functie voor de aanliggende agrarische 
percelen. Delen van de wetering worden in de komende jaren verbreed en voorzien van 
natuurlijke oevers, waarbij ter hoogte van de faunapassage onder de rijksweg A16 extra 
water wordt aangelegd. De overige sloten dienen veelal voor de ontwatering van de 
aanliggende agrarische percelen.  
 
De singel langs de Vlasstraat is recentelijk voorzien van een natuurvriendelijke oever.  
De kwaliteit van het oppervlaktewater in de kernen voldoet, alhoewel bemesting vanuit de 
agrarische percelen een blijvend aandachtspunt is.  
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Wateroverlast 
Door de gemeente Ridderkerk, het Waterschap Hollandse Delta en de Natuurvereniging 
Ridderkerk wordt bij de verdere uitwerking van het “Waterplan Ridderkerk” ook aandacht 
besteed aan de wijken Rijsoord en Oostendam. Voor zover bekend is bij hevige neerslag, bij 
meerdere woningen aan de Mauritsweg en de Rijksstraatweg, sprake van wateroverlast. Om 
de wateroverlast ter plaatse van de Mauritsweg te verminderen wordt in de winterperiode het 
waterpeil in dit gebied laag gehouden. Een zekere mate van wateroverlast is niet uit te 
sluiten omdat het financieel niet haalbaar is de riolering te berekenen aan de hand van zeer 
extreme weersomstandigheden.  
 
Riolering 
Binnen het plangebied bevinden zich langs de Waalweg en de Pruimendijk nog woningen die 
niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er wordt naar gestreefd ook deze 
woningen op relatief korte termijn aan te sluiten. Als gevolg hiervan zal de kwaliteit van het 
oppervlaktewater ter plaatse verbeteren. 
 
Milieukwaliteit 
Bodem 
Voor de gemeente Ridderkerk is een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Ter plaatse van de 
lintbebouwing langs ondermeer de Rijksstraatweg en de Pruimendijk is de bodem gemiddeld  
genomen van mindere kwaliteit dan in gebieden die van oudsher een woonfunctie hebben. 
Dit komt doordat ter plaatse van de lintbebouwing vaak op kleine schaal bedrijfsmatige 
activiteiten hebben plaatsgevonden, die een bepaalde verontreiniging met zich mee hebben 
gebracht. Voor zover bekend gaat het in alle gevallen om op zichzelf staande locaties met 
een beperkte omvang. Gelet op de mate van bodemverontreiniging ter plaatse van de reeds 
onderzochte locaties, en de aard en omvang van de locaties die nog onderzocht moeten 
worden, is er geen reden om aan te nemen dat er bij één of meerdere locaties sprake zal zijn 
van gevaar voor de volksgezondheid of dat er een verband kan worden verondersteld tussen 
gezondheidsklachten en de aanwezige bodemverontreiniging.  
 
Ondergrondse tanks komen met name voor langs de Rijksstraatweg, de Pruimendijk, de 
Vlasstraat, de Govert Flohilstraat en de Tarwestraat. De tanks werden gebruikt in de periode 
dat nog op olie gestookt werd. Een groot deel van deze tanks is reeds verwijderd via de 
gemeentelijke actie “tankslag”. Eigenaren die dat willen mogen ondergrondse tanks ook nog 
in gebruik houden. De nog in gebruik zijnde tanks vallen onder het Besluit Opslag in 
Ondergrondse Tanks. Dit besluit geeft onder andere ter voorkoming van 
bodemverontreiniging, regels waaraan de ondergrondse tanks dienen te voldoen. De tanks 
zijn opgenomen in een controlesysteem van de DCMR Milieudienst Rijnmond en worden in 
opdracht van de gemeente periodiek gecontroleerd.  
 
Bedrijven 
Alle bedrijven in de gemeente Ridderkerk zijn door de DCMR Milieudienst Rijnmond 
opgenomen in een controlesysteem en worden periodiek gecontroleerd. De volgende 
bedrijven in de wijken Rijsoord en Oostendam zijn vanuit milieuoogpunt relevant omdat zij 
een zekere mate van hinder met zich meebrengen voor de directe (woon-) omgeving. 
 
De Koning Vladeko B.V. - slagerij annex vleesverwerkend bedrijf: 
Dit bedrijf was van oudsher in de wijk Rijsoord gevestigd. In verband met de jarenlange 
overlastsituatie en het feit dat het bedrijf qua bestemming niet meer past binnen de directe 
woonomgeving, is dit bedrijf verhuisd naar een bedrijventerrein in de gemeente Zwijndrecht. 
 
CTE/de Jong tours – stalling en lichte onderhoudswerkzaamheden voor bussen: 
Dit bedrijf geeft regelmatig geluid- en stankoverlast voor woningen in de directe omgeving 
door de stalling van voertuigen op het achter het bedrijf gesitueerde pakeerterrein. 
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Clean Clean BV – een schoonmaakbedrijf voor personenwagens: 
Dit bedrijf geeft (trillings)overlast voor de woningen in de Tarwestraat en aan de Pruimendijk 
in de wijken Rijsoord en Oostendam, door af- en aanrijdend zwaar verkeer. 
  
De Waal Beheer – Nissandealer: 
Dit bedrijf geeft met name overlast voor de woningen aan de Pruimendijk in de wijk Rijsoord, 
door het zware verkeer dat over de smalle dijk rijdt en doordat er geen parkeerplaatsen voor 
bezoekers op het terrein aanwezig zijn. 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij 
het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Voor het aspect externe veiligheid zijn van belang; het vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de rijkswegen A15 en A16, het rangeren van gevaarlijke stoffen zoals chloor en ammoniak 
op het rangeerterrein Kijfhoek en de opslag van LPG bij het Shell station langs de A15.  
De wijken Rijsoord en Oostendam liggen gedeeltelijk binnen de externe 
veiligheidscontouren. Hoewel in deze gebieden sprake is van een verhoogd risico worden 
nergens de externe veiligheidsnormen overschreden. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het 
opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en/of het realiseren van nieuwbouwplannen, 
dient te worden getoetst of deze ontwikkelingen passen binnen eerdergenoemde externe 
veiligheidsnormen.  
 
Geluid  
De relevante wegen voor wat betreft geluidbelasting in de wijken Rijsoord en Oostendam zijn 
de Rijksstraatweg en de rijkswegen A15 en A16. De geluidbelasting ter hoogte van de wijk 
Rijsoord is belangrijk verminderd door het aanbrengen van geluidsschermen ter weerszijden 
van de rijkswegen in 2000-2001. Langs de Rijksstraatweg wordt het wettelijk binnenniveau 
voor zogenaamde “A-lijst-woningen” bij een vijftal woningen overschreden. Voor deze 
woningen worden op kosten van de gemeente geluidwerende maatregelen getroffen. Dit 
project is medio 2006 voltooid.  
 
Voor de geluidsbelasting veroorzaakt door het bedrijventerrein Veren Ambacht geldt een 
geluidsbeheerplan. In het geluidsbeheerplan en het bijbehorende akoestisch inrichtingsplan 
zijn de maximaal toegestane geluidsbelasting per bedrijf, en de maximaal toegestane 
geluidsbelasting van het bedrijventerrein als geheel, vastgelegd. Bedrijven die zich willen 
vestigen op het bedrijventerrein Veren Ambacht worden getoetst aan het geluidsbeheerplan. 
 
Geluidklachten met betrekking tot aan- en afrijden van vrachtauto’s en/of in werking zijnde 
koelaggregaten bij de afzonderlijke bedrijven dienen te worden gemeld bij de DCMR 
Milieudienst Rijnmond. Klachten met betrekking tot het illegaal parkeren van vrachtwagens 
op de openbare weg, al dan niet met in werking zijnde koelaggregaten, dienen te worden 
gemeld bij de politie. 
 
Luchtkwaliteit 
In een brede zone langs de rijkswegen A15 en A16 worden de wettelijke grenswaarden voor 
luchtkwaliteit overschreden. Dit laatste geldt onder andere voor enkele tientallen woningen 
langs de Pruimendijk nabij het viaduct bij de A16.  
 
Ingevolge het Besluit luchtkwaliteit is in 2004 in samenwerking met een aantal 
regiogemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie (DCMR) het Plan van aanpak luchtkwaliteit 
opgesteld. Het Plan van aanpak luchtkwaliteit voorziet in een aantal maatregelen die er toe 
dienen te leiden, dat in 2010 de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden gehaald. 
Daarnaast is op initiatief van de Stadsregio Rotterdam in samenwerking met een aantal 
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regiogemeenten (waaronder Ridderkerk) en het bedrijfsleven het Regionaal Actieprogramma 
Luchtkwaliteit opgesteld. Dit plan overlapt gedeeltelijk het gemeentelijke plan van aanpak.  
 
Voor het nemen van maatregelen is de gemeente echter veelal afhankelijk van het rijk. 
In 2005 is door de gemeente samen met de Drechtsteden een verzoek ingediend tot 
invoering van een 80km maatregel op rijksweg A16. Dit verzoek is door de minister van 
Verkeer en Waterstaat afgewezen. Ondanks deze afwijzing zal de gemeente zich in de 
toekomst blijven inzetten voor een dergelijke maatregel.  
 
Energie 
Energieambities woningen 
Door het feit dat een groot aantal woningen is gebouwd voor 1975 toen nog geen energie-
eisen bestonden en in de periode 1975-1992 toen sprake was van globale en minder 
vergaande eisen, heeft het overgrote deel van de woningen in de wijken een slechte tot 
matige energetische waarde (onder andere voor wat betreft de isolatie van dak, vloer en 
ramen). Bewoners worden de laatste jaren onder invloed van landelijke acties door de 
gemeente regelmatig via voorlichting in de plaatselijke kranten, huis aan huismailing en 
subsidieregelingen gestimuleerd tot het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en 
toepassing van duurzame energiemaatregelen.  
 
Windenergie 
In de provinciale nota Wervel zijn een aantal gebieden in de provincie aangewezen die 
geschikt lijken voor de plaatsing van windturbines. Hiertoe behoren ondermeer de locatie 
direct ten zuiden van het knooppunt ‘Ridderster’ in de polder Nieuw-Reijerwaard en het 
gebied langs de zuidzijde van rijksweg A15 in de polder Oud-Reijerwaard. De gemeente doet 
onderzoek naar alle aspecten zoals milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid, technische 
mogelijkheden en dergelijke, die verband houden met de voor- en nadelen van het realiseren 
van windturbines. Op basis van dit onderzoek zal de raad medio 2006 een uitspraak doen 
omtrent de mogelijkheden tot plaatsing van windturbines op de onderzochte locaties.  
 
 
Sociaal-maatschappelijke analyse 
 
Bevolking 
In de wijken Rijsoord en Oostendam wonen 3668 mensen volgens de gegevens uit de 
Gemeentelijke Basisadministratie van 1-1-2005. Zij vertegenwoordigen 8.1% van de totale 
Ridderkerkse bevolking. In de bevolkingsopbouw wijken Rijsoord en Oostendam niet erg af 
van het totaalbeeld van Ridderkerk. De groep 40-55 jarigen is het grootst en maakt 23.3% 
van de totale bevolking van de wijken uit.  
Wel afwijkend is de omvang van de groep 18-24 jarigen in Rijsoord en Oostendam.  
Deze is namelijk kleiner in omvang dan de groep 7-12 jarigen en de groep 
13 – 17 jarigen, terwijl dit voor Ridderkerk totaal omgekeerd is. Voor Ridderkerk totaal is de 
groep 18-24 jarigen namelijk groter dan de groepen 7-12 en de groep 13 – 17 jarigen. 
 
Uit de gegevens over de huishoudenssamenstelling blijkt dat het grootste deel (34.7%) van 
de huishoudens bestaat uit alleenstaanden zonder kind. Hierbij moet bedacht worden dat de 
definities uit de officiële burgerlijke staat worden gebruikt, waardoor samenwonenden 
meestal als 2 alleenstaanden staan geregistreerd. 
 
Werkgelegenheid & Inkomen 
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente is in Rijsoord en Oostendam 
nihil te noemen. 
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In totaal zijn 1019 arbeidsplaatsen geteld op 1 januari 2005 in Rijsoord en Oostendam.  
De sector (detail-)handel, reparatie en bouwnijverheid herbergt de meeste (332) 
arbeidsplaatsen, zoals dat ook voor geheel Ridderkerk het geval is. Kort daarop volgen 
landbouw, jacht en bosbouw (272) en dienstverlening, sport, recreatie en horeca (246). 
 
Maatschappelijke voorzieningen 
Oostendam is in grote mate georiënteerd op Hendrik-Ido-Ambacht. (Zelfs het kengetal is niet 
0180 zoals voor de rest van Ridderkerk, maar 078 !) De bewoners van Oostendam maken 
ondermeer gebruik van scholen, winkels, theater, openbaar vervoer en het zwembad van 
Hendrik-Ido-Ambacht. Ook vanuit Rijsoord wordt veel gebruik gemaakt van het zwembad 
van Hendrik-Ido-Ambacht.  
 
Jeugd en Jongeren 
In Rijsoord en Oostendam wordt deel genomen aan het wijkoverleg door een medewerker 
van Dynamiek. In 2005 is door de Stichting Dynamiek in de wijk gestart met ambulant 
jongerenwerk. Dat werk is gericht op het contact leggen met groepen jongeren en hen waar 
nodig te ondersteunen bij het invullen van zinvolle vrijetijdsbesteding.  
 
In de Immanuelkapel komen de leden van de Jongerenvereniging Sola Veritas, afdeling 
Ridderkerk-Oostendam bijeen. Leden van de Sociëteit La Pipe treffen elkaar in gebouw de 
Fontein, behorend bij de Opstandingskerk. 
 
In de openbare ruimte is in 2004 een overdekte ontmoetingsruimte aan de Vlasstraat in 
Rijsoord geplaatst. Ook jongeren uit Oostendam hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan een eigen plek. Geconstateerd is dat jongeren elkaar ook op de niet daarvoor 
aangewezen plekken onder de viaducten van zowel de A15 als de A16 ontmoeten.  
 
Onderwijs 
In Rijsoord staan dislocaties van de protestants-christelijke basisschool De Klimop en de 
openbare basisschool De Piramide. In totaal gaan ongeveer 200 kinderen naar deze 
scholen. Uit telling van de schoolinschrijvingen blijkt dat vanuit Oostendam 35 van de 85 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar naar scholen in Hendrik-Ido-Ambacht gaan.  
 
Kinderopvang en peuterwerk 
In Kinderdagverblijf “De Bron” worden 64 kindplaatsen aangeboden. Voor zover bekend zijn 
daarvoor geen wachtlijsten. Er is geen vestiging voor buitenschoolse opvang in de wijken. Er 
worden 5 kinderen uit de wijk in de BSO Oosterhonk opgevangen. 
 
Voor kinderen buiten de schoolgaande leeftijd kan gebruik worden gemaakt van  
peuterspeelzaal Bambi (35 peuterplaatsen). Er is een wachtlijst van een half jaar. Om die op 
te lossen zou uitbreiding gewenst zijn, echter gezien de demografische ontwikkelingen zal 
die uitbreiding al snel niet meer nodig zijn.  
 
Ouderen 
In de gymzaal aan de Linnenstraat is een groeiend aantal ouderen 1x per week in beweging. 
In De Bron komen 1 x per 3 weken zo’n 25-30 mensen bijeen. Deze bijeenkomsten worden 
al sinds 1962 georganiseerd.  
  
In de Korenbloem komen zo’n 30-35 mensen al sinds 1975 bijeen onder de naam 
ouderensoos “Wij houden vol”. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door een 
commissie van de speeltuinvereniging. De ouderensoos ontvangt een bijdrage van 
de SWOR en de speeltuinvereniging. De vrijwilligers zijn zowel voor de SWOR als voor de 
speeltuinvereniging actief. Ook mensen uit Drievliet en Hendrik Ido Ambacht bezoeken deze 
soos. 
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Uit de signalerende huisbezoeken die de SWOR ook in deze wijken wil houden, zal moeten 
blijken waar ouderen verder behoefte aan hebben. De bezoeken zijn ook bedoeld om te 
signaleren in hoeverre er sprake is van vereenzaming van ouderen. 
 
Zorg 
De ambulancezorg is een belangrijk punt van aandacht. De gemeente heeft echter geen 
zeggenschap over het spreidingsplan voor de ambulanceposten. Deze wordt aan de hand 
van landelijke richtlijnen vastgesteld door de Regionale Ambulancevoorziening.  
 
In het verleden is de wijk Oostendam ingedeeld bij de regio Dordrecht terwijl de rest van 
Ridderkerk is ingedeeld bij de regio Rotterdam. De medewerkers van de meldkamer hebben 
een aparte werkinstructie gekregen met betrekking tot meldingen vanuit Oostendam. Om 
verwarring te voorkomen is het bij een melding van belang om aan te geven dat gebeld 
wordt vanuit het Ridderkerkse deel van Oostendam. Uitgangspunt is dat de Centrale Post 
Ambulancevervoer (CPA) aan de hand van computergegevens, die ambulance alarmeert die 
het snelst ter plaatse kan zijn. 
 
De huisartsen hebben onderling afspraken gemaakt over het overnemen van elkaars 
patiënten en waarneming tijdens het weekend. Inwoners die een huisarts in Hendrik-Ido-
Ambacht hebben, worden verwezen naar de huisartsenpost in Dordrecht en zij die een 
huisarts in Ridderkerk hebben naar de huisartsenpost in Rotterdam. Patiënten moeten door 
hun huisarts op de hoogte worden gesteld.  
 
De grootste thuiszorgorganisaties in de regio, Opmaat en Internos, geven aan dat ondanks 
de ligging van Rijsoord en Oostendam aan de andere kant van de rijkswegen, er in deze 
wijken op dezelfde manier zorg wordt verleend als in de andere wijken van Ridderkerk. Wel 
wordt daarbij opgemerkt dat soms vanuit Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht wordt gewerkt 
omdat daar medewerkers of andere cliënten wonen. Om alarmopvolging goed te kunnen 
uitvoeren is het van groot belang dat medewerkers snel ter plaatse kunnen zijn. Vanwege de 
ligging van de wijken ten opzichte van de grotere Ridderkerkse ontmoetingscentra 
(Wijkcentrum West, Reyerheem) is het van groot belang dat vervoer goed is geregeld.  
 
Sociaal-culturele voorzieningen 
De wijken kennen een rijk verenigingsleven waar veel inwoners van de wijken op één of 
andere manier een verbintenis mee hebben. In bijlage 3 zijn enkele belangenorganisaties en 
verenigingen op een rij gezet.  
 
In de oude school aan de Rijksstraatweg bevindt zich het Oorlogs- en verzetsmuseum 
Johannes Post. Hier werd op 15 mei 1940 de Nederlandse capitulatie aan de Duitse 
overmacht getekend door de bevelhebber van de Nederlanse strijdkrachten, generaal  
Winkelman. Het monument bij het museum bevat de volgende waarschuwing: "Een volk dat 
zijn verdediging verwaarloost zet zijn vrijheid op het spel". 
 
Openbaar kunstbezit 
In de openbare ruimte bevinden zich enkele kunstwerken die door de gemeente worden 
onderhouden. Jaarlijks worden de kunstwerken geïnspecteerd, schoongemaakt en zonodig 
gerepareerd. In Rijsoord staat aan de Rijksstraatweg “de Vlasjongen”, een beeld van brons 
uit 1988, gemaakt door M. Kievits. In Oostendam staat aan de Tarwestraat “Zomeravond” uit 
2004, in brons uitgevoerd, ontworpen door K. Beek.  
Op het Havenhoofd in Oostendam wordt een sluismonument geplaatst. Deze steen maakte 
vroeger onderdeel uit van de sluis in de Oostendam. Het beheer en onderhoud wordt 
verzorgd door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
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In de groenzône tussen het bedrijventerrein Veren Ambacht en de Rijksstraatweg is op  
29 juni 1943 een Lancaster van de RAF neergestort. Ter nagedachtenis aan de bemanning 
van het neergestorte vliegtuig is op deze locatie een monument geplaatst.  
 
Religieuze voorzieningen  
In de wijken zijn aanwezig: Het evangelisch Christelijk Centrum Drechtsteden, de 
gereformeerde Opstandingskerk Rijsoord, de hervormde Immanuëlkapel Oostendam en de 
hervormde Kerk Rijsoord. Daarnaast bevindt zich in een grote hoeve van het kop-hals-romp-
type in de polder De Nes het Christelijk Therapeutisch Centrum De Neshoeve. In de 
Neshoeve bevinden zich een therapeutisch centrum, een trainingscentrum, en een 
vormingscentrum. 
 
Uit de enquête blijkt dat slechts 5% van de bewoners (zeer) ontevreden is over het aanbod 
aan religieuze voorzieningen.  
 
Sport en Recreatie 
De wijken Rijsoord en Oostendam bieden redelijke tot goede mogelijkheden voor 
wandelaars, fietsers en watergebonden recreatie. Zo loopt een deel van de 
langeafstandswandeling, het  Oeverloperpad, èn de Waal en Devel fietsroute van de ANWB 
door het gebied. Bij de theetuin kan men bootjes (waterfietsen, roeibootjes ed.) huren en 
mini-golf spelen. Op diverse plaatsen langs de Waal zijn zitmogelijkheden gecreëerd. Ook 
het havenhoofd in Oostendam is een aantrekkelijke verblijfsplek.  
 
Aantrekkelijke recreatieve routes voor langzaam verkeer lopen ondermeer over de diverse 
dijken en oeverwallen. Het Ambachtsepad vormt een goede en aantrekkelijke voetverbinding 
met Hendrik-Ido-Ambacht. Het pad wordt echter regelmatig ‘misbruikt’ door fietsers.  
 
Aan de Vlasstraat in Rijsoord vinden we de voetbalvereniging Rijsoord, ook wel “het 
Kraaiennest” genoemd. In 2005 is ten behoeve van de voetbalvereniging op het sportpark 
Rijsoord een kunstgras wedstrijdveld aangelegd. Ook is in 2005 de buurtsportvoorziening 
aan de Vlasstraat gerealiseerd. De buurtsportvoorziening aan de Vlasstraat is zowel in als 
buiten schooltijd beschikbaar voor allerlei activiteiten. Ook de voetbalvereniging maakt 
gebruik van de buurtsportvoorziening.  
 
Tussen het sportpark en rijksweg A16 ligt een ‘particuliere’ volkstuinvereniging die in 2005 
aan de oostkant is uitgebreid. Aan de Pruimendijk bevindt zich manege Waalzicht.  
 
Een belangrijk terugkerend grootschalig sportevenement is “De Draai rond de Kraai”; een 
wielerronde rond het Kraaiennest. 
 
Om mogelijke bewegingsachterstanden te signaleren voert de SRS in de groepen 4 t/m 7 
van het basisonderwijs de landelijk ontwikkelde beweegscan uit. Gegevens die hieruit 
voortkomen zijn van belang voor het opzetten van activiteiten in samenwerking met het 
onderwijs en de buurt in het kader van de uitvoering van het B(uurt), O(nderwijs) en S(port)  
beleid. De beweegscan zal ook onder de leerlingen van het voortgezet onderwijs worden 
gehouden. 
 
(Sociale) Veiligheid 
In de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2004 – 2007 van de gemeente, waarin op 
hoofdlijnen het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar staat beschreven, wordt 
veiligheid omschreven als “het aanwezig zijn van de gewenste mate van ordening en rust in 
het openbare leven, van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of 
dreigende aantastingen en het aanwezig zijn van basisvrijheden zoals bewegingsvrijheid. 
Onveiligheid is te omschrijven als alles wat daarop inbreuk maakt”. 
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Uit de enquête blijkt dat het merendeel (73%) van de bewoners zich zelden (36%) of nooit 
(37%) onveilig voelt in de wijk. Een vijfde (21%) voelt zich soms onveilig in de wijk en de 
overige 6% voelt zich vaak (5%) of voortdurend (1%) onveilig.  
 
Uit berichtgeving van de wijkagent blijkt dat in de wijken Rijsoord en Oostendam een enkele 
keer bemiddeld moet worden bij problemen binnen gezinnen of tussen buren.  
 
Veruit de belangrijkste oorzaak voor het gevoel van onveiligheid in Rijsoord en Oostendam is 
het te hard rijdende verkeer. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is de helft van alle 
bewoners in de wijken (zeer) ontevreden over de inrichting van de wegen, maar een vrijwel 
even groot deel is hier (zeer) tevreden over. 
 
Op grond van de ongevallenregistraties is een gevoel van onveiligheid in het verkeer niet te 
verklaren. Hierbij wordt opgemerkt dat kleine ongevallen, met weinig schade (vaak) niet 
worden geregistreerd. Het werkelijke aantal ongevallen is daarom ongetwijfeld hoger dan het 
aantal geregistreerde ongevallen.  
 
De meeste ongevallen vinden plaats op de Rijksstraatweg. Het aantal geregistreerde 
ongevallen op de Rijksstraatweg is de laatste 10 jaar aanzienlijk gedaald. Het aantal 
slachtofferongevallen is echter minder gedaald. Het punt waar de meeste ongevallen 
gebeuren is op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Linnenstraat. De minimale breedte van 
de weg op dit punt leidt relatief vaak tot frontale botsingen. Voor dit probleem is helaas geen 
eenvoudige oplossing voorhanden. 
 
Het aantal ongevallen op de overige wegen in Rijsoord en Oostendam is van 1994 tot en met 
2003 nagenoeg gelijk gebleven. Het betreft incidentele ongevallen, verspreid over de 
verschillende wegen, zodat geconcludeerd kan worden dat in het wegontwerp geen grote 
fouten zitten waardoor er ongevallenconcentraties ontstaan. 
 
Het gevoel van onveiligheid in het verkeer wordt mogelijk veroorzaakt doordat er te hard 
wordt gereden in 30 km/uur gebieden, doordat er te snel en te luidruchtig wordt opgetrokken,  
en doordat ondermeer de bezoekers van de Theetuin laat in de avond met veel bravoure 
door de kern van Rijsoord rijden.  
 
Omdat de Pruimendijk, Tarwestraat, Vlasstraat en Mauritsweg worden gebruikt als 
doorgaande route, en berijdbaar moeten blijven voor grote voertuigen, kunnen hier geen 
ingrijpende snelheidsremmende maatregelen worden genomen.  
 
Daarnaast zijn de gerechtelijke mogelijkheden om handhavend op te treden tegen 
snelheidsovertredingen in de 30 km/uur gebieden op dit moment beperkt. Op landelijk niveau 
wordt gewerkt aan richtlijnen waaraan een 30 km/uur gebied moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor structurele handhaving met mobiele snelheidsmeters.  
 
Woonklimaat 
Uit de enquête blijkt een grote mate van betrokkenheid bij de wijken. Circa 83% van de 
bewoners voelt zich zeer of redelijk betrokken. Van de bewoners die zich (zeer of redelijk) 
betrokken voelen bij de wijk geeft 79% aan dat dit onder andere tot uiting komt in een goede 
relatie met de buren. Daarnaast zorgt ruim de helft (51%) dat men goed op de hoogte blijft 
van wat er in de wijk speelt. Ruim een derde (39%) geeft aan trots te zijn op de wijk. Een 
vijfde (20%) van de bewoners neemt deel aan buurtactiviteiten en 15% doet vrijwilligerswerk. 
Bij de overige vormen van betrokkenheid wordt onder andere genoemd: het bezoeken van 
wijkvergaderingen, betrokkenheid bij school, meedenken met de gemeente en de wijk netjes 
houden. De verschillen tussen Rijsoord en Oostendam zijn klein. 
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Doordat de organisatiegraad van de bewoners van beide wijken hoog is, hoeft er weinig 
beroep op de inzet van Dynamiek te worden gedaan voor het organiseren van 
burgerparticipatie voor deelname in het wijkoverleg.  
 
Woonduur 
De gemiddelde woonduur van de ondervraagde bewoners van zowel Rijsoord als 
Oostendam is 21 jaar. Van de bewoners van Rijsoord verwacht 18% binnen twee jaar te 
verhuizen. Voor Oostendam is dit 6%. De verhuisgeneigdheid is het grootst (35%) onder de 
jongere bewoners (tot 35 jaar).  
 
Woonruimteverdeling 
Rijsoord en Oostendam zijn wijken met een lage mutatiegraad. Er staan bij Woonvisie 
relatief weinig woningzoekenden uit deze wijken ingeschreven. Men woont gemiddeld lang in 
de wijk Rijsoord of Oostendam en bij verhuizen willen veel bewoners in of nabij de 
desbetreffende wijk blijven wonen. Voor Oostendam brengt dit met zich mee dat relatief veel 
mensen uit de wijk naar Hendrik-Ido-Ambacht verhuizen. 
 
De toewijzing van de huurwoningen in Rijsoord en Oostendam gebeurt volgens het 
Ridderkerks Aanbodsysteem, dat gebaseerd is op de woonruimteverdeelsystematiek van de 
Stadsregio Rotterdam. Woningen worden verdeeld volgens inschrijfduur van de 
woningzoekenden en niet volgens bijvoorbeeld wijkbinding.  
 
 
Financieel-economische analyse 
 
Winkels  
Vanuit Oostendam wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de winkelvoorzieningen in 
Hendrik-Ido-Ambacht.  
 
Vanuit Rijsoord wordt gebruik gemaakt van de winkelvoorzieningen in het centrum van 
Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Voor de dagelijkse 
boodschappen kunnen de bewoners van Rijsoord echter ook terecht bij de kleine 
buurtsupermarkt aan de Mauritsweg. De buurtsupermarkt voorziet tevens in een klein 
postagentschap, een beperkte apotheek en bezorgt ook boodschappen thuis.  
 
Uit de enquête blijkt dat de bewoners van Rijsoord minder tevreden zijn over de 
winkelvoorzieningen dan de bewoners van Oostendam. De tevredenheid over de 
winkelvoorzieningen neemt af naarmate men ouder wordt.  
 
Bedrijven 
In de wijken Rijsoord en Oostendam komen naast woningen ook kantoren, bedrijven, 
winkels, horeca en maatschappelijke en recreatieve voorzieningen voor. Met name rond het 
Havenhoofd in Oostendam komt relatief veel bedrijfsbebouwing voor, zoals een 
aannemingsbedrijf, een bedrijf voor aanhangers, een handelsonderneming, verschillende 
bedrijven in de zakelijke dienstverlening, verschillende horecagelegenheden, een 
sportschool, een kapsalon en een woonwinkel. Een deel van deze bedrijven is gelegen 
binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
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Hoofdstuk 4  -  Participatie bewoners/jeugd en jongeren  
 
Bij de voorbereiding van het wijkontwikkelingsprogramma voor Rijsoord en Oostendam is 
een enquête gehouden onder de bewoners van deze wijken. Huis-aan-huis zijn circa 1.350 
vragenlijsten verspreid. Daarvan zijn er 464 teruggestuurd, een respons van 34%.  
 
Jeugd en jongeren van Rijsoord en Oostendam zijn in een afzonderlijk traject door de 
Stichting Dynamiek bij het wijkontwikkelingsprogramma betrokken. Zo is er een enquête 
gehouden onder de leerlingen van groep 7 en 8 van de Klimop en de Piramide en er is een 
enquête gehouden onder de oudere jeugd (12+). In september 2005 is er een bijeenkomst 
georganiseerd voor de oudere jeugd. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de 
uitkomsten van de enquête en zijn verdere wensen voor de beide wijken geïnventariseerd. 
 
De belangrijkste uitkomsten van de enquêtes en de bijeenkomst zijn hieronder samengevat. 
Meer informatie is terug te vinden in het rapport “Bewonersenquête 
Wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord-Oostendam Gemeente Ridderkerk” van het bureau 
voor beleidsonderzoek Dimensus, en het rapport “Wijkontwikkelingsprogramma 
Rijsoord/Oostendam Onderzoek jeugd” van de Stichting Dynamiek. 
 
Bewonersenquête 
 
Kwaliteit van de woonomgeving 
Over de kwaliteit van de woonomgeving zijn de bewoners van Rijsoord en Oostendam in het 
algemeen zeer te spreken. Zo vindt het merendeel van de bewoners (90%) de 
woonomgeving schoon of redelijk schoon. De bewoners die de woonomgeving niet schoon 
of redelijk schoon vinden wijten dit vooral aan het zwerfvuil op straat en hondenpoep. Ook 
over de kwaliteit van de leefomgeving is het merendeel (83%) van de bewoners (zeer) 
tevreden. Het aandeel (zeer) tevreden bewoners over het openbaar groen (73%) en over de 
fietspaden (60%) is wat lager.  
 
De verschillen tussen de twee wijken zijn in het algemeen klein. Bewoners jonger dan 35 jaar 
zijn iets vaker dan gemiddeld (zeer) tevreden en ouders met kinderen iets minder dan 
gemiddeld over het openbaar groen. De mate van tevredenheid over de fietspaden neemt af 
naarmate men ouder wordt. 
 
Maatschappelijke voorzieningen 
De meeste bewoners zijn ook (zeer) tevreden over vrijwel alle voorgelegde voorzieningen. 
Het meest tevreden is men over religieuze voorzieningen (92%) en de basisscholen (83%) in 
de wijk. Wat betreft de basisscholen blijft de tevredenheid in Oostendam (61% (zeer) 
tevreden) achter bij Rijsoord (93%). Ruim tweederde is tevreden over de recreatie-
voorzieningen (71%), speelvoorzieningen voor kleine kinderen tot 12 jaar (69%), sport- en 
speelvoorzieningen voor jongeren vanaf 12 jaar (69%) en zorgvoorzieningen (68%). De 
tevredenheid over speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren is in Oostendam wat groter 
dan in Rijsoord. Dat geldt ook voor uitgaansgelegenheden en culturele activiteiten, waarover 
respectievelijk 64% en 61% (zeer) tevreden is. Ook over het aanbod aan culturele activiteiten 
en recreatievoorzieningen zijn ouderen wat minder tevreden dan gemiddeld. Ouderen zijn 
meer dan gemiddeld tevreden over de zorgvoorzieningen. Veruit het minst tevreden zijn de 
bewoners over de winkelvoorzieningen in de wijk. Hierover zijn zelfs meer bewoners (zeer) 
ontevreden (76%) dan (zeer) tevreden (24%). In Rijsoord is de tevredenheid over de 
winkelvoorzieningen (17% tevreden) nog aanzienlijk kleiner dan in Oostendam (45%).  
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Verkeer en vervoer 
De tevredenheid over de verkeersveiligheid is wisselend: de helft van alle bewoners is (zeer) 
tevreden over de inrichting van de wegen in de wijk (vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid) maar een vrijwel even groot deel (49%) is hier (zeer) ontevreden over.   
Voor de parkeersituatie in de directe omgeving van de woning geldt hetzelfde: ruim de helft 
(58%) van alle bewoners is (zeer) tevreden, 39% is echter (zeer) ontevreden. Over deze 
aspecten zijn de bewoners van Oostendam iets minder tevreden dan de bewoners van 
Rijsoord.  
 
Veiligheid 
De meeste bewoners (73%) voelen zich zelden (36%) of nooit (37%) onveilig in de wijk. Daar 
staat tegenover dat een vijfde van de bewoners (21%) zich soms onveilig voelt in de wijk en 
6% zelfs vaak of altijd. Het gevoel van onveiligheid is in Oostendam wat groter dan in 
Rijsoord. Als wordt gevraagd naar de belangrijkste oorzaak voor het gevoel van onveiligheid 
dan blijkt dat de het niet zozeer gaat om sociale onveiligheid maar met name om 
verkeersonveiligheid: te hard rijdend verkeer wordt door tweederde (67%) van alle bewoners 
genoemd, die zich wel eens onveilig voelen. In Oostendam is dat nog iets meer (76%) dan in 
Rijsoord (63%). Daarnaast voelt een vijfde van de bewoners zich in de wijk onveilig door het 
aantal inbraken in woningen en/of door rondhangende jongeren. Deze zaken worden juist in 
Rijsoord wat sterker beleefd dan in Oostendam. Minder genoemd zijn het gebrek aan sociale 
controle (14%), de berichtgeving over onveiligheid (13%), onvoldoende verlichting (10%) en 
vernielingen (8%).  
 
Sociale kwaliteit 
Meer dan de helft (56%) van de bewoners omschrijft de binding tussen de bewoners als 
goed en ruim een derde (35%) vindt deze redelijk. Niet meer dan 5% ervaart de sociale 
verbanden in de wijk als slecht. Tussen Rijsoord en Oostendam bestaat nauwelijks verschil. 
Vrouwen zijn iets positiever over de binding van de bewoners dan mannen, jongeren tot 35 
jaar zijn wat minder positief dan gemiddeld. Alleenstaanden en respondenten uit 
éénoudergezinnen ervaren de binding positiever dan gezinnen met en zonder kinderen.  
 
Betrokkenheid bij de wijk 
Over de betrokkenheid bij de wijk is men in het algemeen positief: het merendeel (83%) voelt 
zich (zeer) betrokken bij de wijk, 17% voelt zich niet betrokken. In Rijsoord is de 
betrokkenheid iets groter dan in Oostendam en jongeren zijn iets minder betrokken bij de 
wijk dan de oudere bewoners. De meeste bewoners ervaren ook de binding tussen de 
bewoners onderling als positief: 56% vindt de binding goed en 35% vindt de binding tussen 
de bewoners redelijk. De betrokkenheid bij de buurt komt dan ook vooral tot uiting in een 
goede relatie met de buren en buurtbewoners (79%). Daarnaast zorgt ruim de helft (51%) 
dat men goed op de hoogte blijft van wat er in de wijk speelt.  
 
Wonen  
Zowel in Rijsoord als Oostendam woont circa driekwart van de respondenten in een 
koopwoning. Alleenstaanden, éénoudergezinnen en ouderen wonen vaker dan gemiddeld in 
een huurwoning, gezinnen met kinderen juist vaker in een koopwoning. Gemiddeld woont 
men al meer dan 20 jaar in de wijk.  
 
Vrijwel alle bewoners (95%) van zowel Rijsoord als Oostendam zijn (zeer) tevreden over de 
huidige woonsituatie. De tevredenheid over de woonomgeving houdt geen verband met de 
woonduur. De tevredenheid is onder eigenaren wat groter dan onder huurders.  
 
Circa 14% van de bewoners verwacht binnen twee jaar te verhuizen, in Rijsoord is dat 18%, 
in Oostendam ligt dat aandeel beduidend lager: 6%. De verhuisgeneigdheid is het grootst 
onder de jongere bewoners, met name inwonende kinderen. Eénoudergezinnen en 
tweepersoons huishoudens zonder kinderen willen minder verhuizen. Bewoners die (zeer) 
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ontevreden zijn over de woonsituatie willen vaker dan gemiddeld verhuizen. Opmerkelijk is 
dat mensen men een koopwoning vaker willen verhuizen dan huurders.  
 
Van de bewoners die verwachten binnen twee jaar te verhuizen wil een groot deel (48%) 
Ridderkerk verlaten. Daarnaast wil 14% wel binnen Ridderkerk verhuizen maar naar een 
andere wijk en een kwart (23%) wil binnen de wijk verhuizen. Bijna de helft (49%) van de 
verhuisgeneigden die binnen Ridderkerk willen verhuizen, wil een woning gaan huren, 46% 
wil een woning kopen en de overige 5% weet het nog niet. Van de bewoners die nu in een 
koopwoning wonen en binnen Ridderkerk willen verhuizen zoekt 60% opnieuw een 
koopwoning, 35% wil overstappen naar huur en 5% weet het nog niet. De meeste huurders 
(75%) willen opnieuw een woning gaan huren.  
 
Slotopmerkingen 
Meer dan de helft (57%) van de respondenten heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt 
om een opmerking tot slot te maken. Er is daarbij een veelheid aan opmerkingen gemaakt. 
De meeste opmerkingen hebben betrekking op de verkeerssituatie en dan op de eerste 
plaats op te hard rijdend verkeer: 9% van alle bewoners heeft hier een opmerking over 
gemaakt. Dit aspect is in Oostendam vaker genoemd dan in Rijsoord.  
 
In totaal heeft 5% een opmerking gemaakt over overlast door zwaar verkeer. Ook dit aspect 
is in Oostendam vaker naar voren gebracht dan in Rijsoord. Daarnaast geeft 8% van alle 
bewoners aan het openbaar vervoer slecht te vinden. In Rijsoord wordt dit probleem vaker 
aangekaart dan in Oostendam. Ook over de parkeersituatie zijn veel bewoners niet te 
spreken: 4% heeft een opmerking gemaakt over het tekort aan parkeervoorzieningen en 
eveneens 4% over het wild parkeren, dat hieruit voort komt. Daarnaast zijn opmerkingen 
gemaakt over de straatjuwelen in de Vlasstraat (3%), de schooljeugd die rijen dik naast 
elkaar fietsen (2%), het ontbreken van voorzieningen in het algemeen (3%) en (speel)-
voorzieningen voor kinderen in het bijzonder (2%), het gebrekkige onderhoud aan straten en 
stoepen (4%) of de groenvoorziening (3%), geluidsoverlast door verkeer, met name van de 
A15 (1%), overlast van verkeersdrempels (1%) en te veel bedrijvigheid (1%). 
 
Jeugd en Jongeren 
 
Kinderen tot 12 jaar (65 kinderen van groep 7 en 8 hebben enquête ingevuld) 
Op de eerste vraag wat kinderen in hun vrije tijd doen blijkt dat ze veel tv kijken (71% elke 
dag, 23% paar keer per week), vaak computeren (elke dag 44%, paar keer per week 40%), 
regelmatig naar muziek luisteren (49% elke dag, 32% paar keer per week) en met anderen 
spelen (50% elke dag, 34% paar keer per week). 
Er wordt behoorlijk veel gesport (31% elke dag, 56% paar keer per week) en ook helpen de 
kinderen hun ouders regelmatig (39% elke dag, 29% paar keer per week). Knutselen (2% 
elke dag, 12% paar keer per week), skaten (14% elke dag, 17% paar keer per week), vissen 
(5% elke dag, 5% paar keer per week) komt minder vaak voor en paardrijden en 
muziekinstrumenten zijn het minst in trek. (paardrijden 10% elke dag of paar keer per week, 
muziekinstrumenten 11% elke dag of paar keer per week). 
 
Op de tweede vraag of de kinderen zich wel eens vervelen in hun vrije tijd geeft een deel aan 
zich nooit te vervelen (25%), maar een grote groep (67%) zegt zich soms wel te vervelen en 
een kleiner aantal (8%) zegt zich vaak te vervelen.  
 
De derde vraag over het lidmaatschap danwel het gebruik maken van een vereniging geeft 
een hele grote groep (80%) aan lid te zijn van een sportvereniging. Ook de bibliotheek 
springt er positief uit (49,2%). De andere verenigingen (muziek, dansles, hobbyclub, 
kinderclub kerk) scoren tussen de 5% en 14%). 
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De meeste kinderen (82%) wonen graag in Rijsoord en Oostendam. Een kleine groep (18%) 
vindt het wel gaan en niemand geeft aan het niet prettig te vinden. Vrijwel alle kinderen 
(98%) willen blijven wonen in de wijk. Een deel van de kinderen (33%) geeft aan dat er niet 
genoeg te doen is in de buurt maar 66% geeft aan dat er wel genoeg te doen is of dat het 
wel gaat. Wat minder tevreden zijn ze over de speelplekken of speelvoorzieningen. 40% is 
wel tevreden, terwijl 60% aangeeft iets te missen. (4% mist een voetbalveldje, 10% mist een 
speeltuintje, 3% mist een basketbalveldje en 43% mist iets anders. In de meeste gevallen 
wordt hierbij een skateramp of skatepark genoemd.) De kinderen willen graag meepraten 
over hun wijk, 80% wil dat wel en 20% geeft aan dat niet te willen. Men vindt de wijk redelijk 
schoon 83%. 17% vindt het niet schoon en geeft aan dat dat komt door het vuil (47%), 
hondenpoep (41%) en grafitty (12%) op straat. Over het onderhoud is de overgrote 
meerderheid ook tevreden (91%). De 9% die niet tevreden is zegt dat dat komt doordat 
plantsoenen en bloembakken er slecht uit zien, dat er gaten en putten in de straat zitten, dat 
er te weinig verlichting is en dat de speeltoestellen er slecht uitzien. 
De kinderen voelen zich over het algemeen veilig in de wijk. 56% is het daarmee eens, 27% 
vindt het wel gaan en 17% voelt zich onveilig. Het gevoel van onveiligheid komt met name 
door het te hard rijden in de wijk. 
 
Al met al een redelijk tevreden jong publiek in deze wijk. Er kan wat gedaan worden aan het 
aantal en het onderhoud van de speeltoestellen en sportvelden. Ook de snelheid van het 
verkeer is een punt van aandacht. Daarnaast blijkt er een sterke behoefte aan een 
skateramp of skatepark te zijn. 
 
Jongeren 12 – 16 jaar  
Van de 150 jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben 40 een enquête teruggestuurd.  
Op de eerste vraag wat jongeren in hun vrije tijd doen blijkt dat ze ook veel tv kijken maar 
toch iets minder dan de leeftijdscategorie tot 12 jaar (59% elke dag, 25% paar keer per 
week), het dagelijks computeren neemt in deze levensfase toe (elke dag 67%, paar keer per 
week 24%), evenals het regelmatig naar muziek luisteren (67% elke dag, 22% paar keer per 
week). Er wordt behoorlijk veel gesport (15% elke dag, 52% paar keer per week) en ook 
helpt de jeugd de ouders regelmatig (42% elke dag, 35% paar keer per week). De 
ontmoeting met vrienden neemt ook een belangrijke plaats in, 67% ontmoet z’n vrienden 
iedere dag en 22% een paar keer per week. Andere activiteiten zijn beduidend minder 
populair. Lezen en muziek maken kunnen momenteel de concurrentie met muziek luisteren 
of computeren niet winnen. 
 
De jongeren brengen hun vrije tijd doorgaans thuis door (62%). Wat ze daar doen is dan 
vooral computeren, tv kijken en muziek luisteren of huiswerk maken. Als ze de tijd buiten 
doorbrengen dan voetballen en skaten ze met name. 13% van de jongeren geeft aan dat er 
niets te doen is. Jongeren missen wel het een en ander in de wijk. 37% van de jeugd geeft 
aan een uitgaansgelegenheid of buurthuis te missen. Ook wil 26% van de jongeren een 
skatebaan in de wijk. De meeste jongeren voelen zich veilig en goed in de wijk (92%). De 8% 
die zich er niet zo goed bij voelen geven aan dat het vooral komt doordat er weinig te doen is 
in de wijk. Plekken waar jongeren niet graag komen of die ze niet veilig vinden is het fietspad 
naar Ridderkerk en ook rond het schoolplein van de Klimop vindt men het niet leuk. 
(vermoedelijk vanwege andere groepen jongeren). Een grote groep jongeren wil wel 
meepraten over de wijk: 46% geeft aan dat te willen, 51% wil dat niet.  
 
Samenvattende voelen de meeste jongeren zich dus prima thuis in Rijsoord en Oostendam. 
Het fietspad naar Ridderkerk wordt als minder veilig en plezierig ervaren. Wellicht kan betere 
verlichting hierin iets betekenen. Ook een skatebaan en een ontmoetingsplaats voor 
jongeren zijn een wens voor deze groep.  
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Bijeenkomst jongeren 12+ Rijsoord en Oostendam  
 
In de enquête voor jongeren van 12 jaar en ouder hebben ongeveer 20 jongeren 
aangegeven mee te willen praten. Op 8 september 2005 is er door Dynamiek een 
bijeenkomst georganiseerd waar 10 jongeren op af zijn gekomen.  De jongeren zijn door 
burgemeester Hermans toegesproken, met als boodschap dat het heel goed is dat ze willen 
meepraten over hun wijk. Er stonden drie onderwerpen centraal: sport, veiligheid en 
voorzieningen. Er werden 2 werkgroepen gevormd waarin met name over veiligheid en 
voorzieningen is gesproken. 
 
Veiligheid 
Er zijn een aantal plekken/straten die slecht of helemaal niet verlicht zijn, het gaat om het 
Oosterpark en de Oosterparkweg (weliswaar niet in Rijsoord of Oostendam maar wel 
expliciet genoemd door de jongeren van Rijsoord en Oostendam), de Waalweg/dijk, de 
Molendijk, het fietspad tussen Ridderkerk en Rijsoord, rondom de Waal en de viaducten 
onder de A15 en A16 en de bocht bij het Ambachtsepad. 
Er zijn ook twee punten waar het volgens de jongeren gevaarlijk is doordat de stoplichten in 
twee richtingen tegelijkertijd op groen staan.  
 
Oplossingen volgens de jeugd:  
het aanbrengen van betere verlichting op de fietspaden en het beter afstellen van de 
verkeerslichten. Ook zou de politie wat vaker moeten controleren. Maar alleen als er wat aan 
de hand is. Want nu worden de jongeren soms aangehouden terwijl er niets aan de hand is.  
 
Daarnaast zijn er nog een aantal plekken waar men het onveilig vindt. Op het schoolplein bij 
de Klimop, bij de multifunctionele ontmoetingsplaats bij het sportveld en bij het viaduct onder 
de A16 staat regelmatig hangjeugd die nogal bedreigend overkomt. Het geeft de jeugd een 
onveilig gevoel als ze daar langs moeten. Ook schijnt jeugd uit Hendrik-Ido-Ambacht nogal 
eens voor overlast te zorgen. 
 
Oplossingen volgens de jeugd:  
Meer politie/buurtagenten, jongeren benaderen en betrekken bij problemen, eigen plek voor 
de jeugd en ervoor zorgen dat Ambachters in Ambacht blijven. 
 
Jeugdvoorzieningen 
De jeugd die aanwezig was geeft aan dat er niet veel te doen is in de wijk. Er is geen 
algemene plek waar de jeugd naar toe kan zoals een buurthuis of een jeugdhonk. In de 
enquête geeft een aantal jongeren aan wel naar een wijkcentrum te gaan. Waarschijnlijk 
wordt hiermee de soos van de kerk bedoeld (la Pipe?). Elke wijk van Ridderkerk heeft een 
wijkcentrum/buurthuis, dus waarom wij niet? vragen de aanwezige jongeren zich af. 
 
Oplossingen volgens de jeugd:  
Er moet een buurthuis komen en een jeugdhonk. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de oude 
Piramide, de Bron of op een open plek tegenover het voetbalveldje aan de Tarwestraat. 
Op de vraag wat de jeugd daar dan zou willen doen komen de volgende antwoorden: chillen, 
muziek luisteren, muziek maken, film kijken, gewoon gezellig met elkaar zijn, disco, 
computeren en andere activiteiten. Op de vraag wie dat moet realiseren of wie er wat in moet 
doen wordt het volgende genoemd: de gemeente, de ouders van de jeugd als vrijwilligers, 
Dynamiek, Scholen (brede school). 
 
Sport 
Op het gebied van sport kwam nog het volgende naar voren. De jeugd gaf aan behoefte te 
hebben aan sporttoernooien, maar dan niet bij de sportverenigingen maar in de wijk zelf. 
Deze zouden georganiseerd kunnen worden op de buurtsportlocatie aan de Vlasstraat. Ook 
zou de jeugd graag zien dat er een skatepark komt in de wijk. 
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Hoofdstuk 5  -  Sterkte-zwakte analyse 
 
 
Mede op grond van de analyse van de wijken Rijsoord en Oostendam is een overzicht van 
sterke en zwakke punten opgesteld.  
 
 
Algemeen – sterke punten  
§ ligging aan de Waal 
§ eigen karakter 
§ karakteristieke bebouwing 
§ bloeiend verenigingsleven 
§ groot aantal vrijwilligers voor buurt- en bewonersgroepen 
Algemeen – zwakke punten 
§ barrièrewerking door rijkswegen 
§ negatieve invloed van hoogspanningsleiding en viaducten op het ruimtelijk beeld van de 

wijken 
§ beperkt zicht en beperkte toegankelijkheid van de Waal 
§ relatief veel verkeersoverlast door lintbebouwing langs wegen 
§ verstoord evenwicht in bevolkingsopbouw (hoog percentage ouderen) 
§ grote ontevredenheid over regeling cq. uitvoering ambulancezorg 
§ onvoldoende toezicht tav van vervuiling en snelheidsovertredingen op de Waal  
§ enge plekken 
 
 
Verkeer algemeen – sterke punten 
§ 30 km/uur zones 
Verkeer algemeen – zwakke punten 
§ onvoldoende overleg met het waterschap Hollandse Delta 
§ te steile drempels op de Rijksstraatweg en de Langeweg 
§ te veel verschillende 30 km/uur maatregelen  
§ ontoereikende parkeermogelijkheden op de Pruimendijk, de Ds. Sleeswijk Visserstraat, 

de Mauritsweg en de Tarwestraat 
§ inrichting van de Pruimendijk, de Mauritsweg, de Vlasstraat, de Lagendijk en de 

Tarwestraat is niet in overeenstemming met het beoogde feitelijke gebruik  
 
 
Langzaam verkeer – sterke punten 
§ aantrekkelijke routes voor langzaam verkeer over dijken en oeverwallen  
§ ontwikkeling van langzaam verkeersroute via Hoogzandweg naar Verbindingsweg 
§ grotendeels vrijliggende fietspaden langs de Rijksstraatweg, de Geerlaan en de 

Verbindingsweg 
Langzaam verkeer – zwakke punten 
§ onvoldoende voetpaden op dijkwegen en langs Rijksstraatweg  
§ ontbreken van voetpad op brug over De Waal  
§ slecht onderhoud voetgangersbrug Ambachtsepad  
§ slechte kwaliteit van de trap ter hoogte van de Rijsoordsestraat  
§ ontbreken van fietsstroken op de Lagendijk en op de Rijksstraatweg tussen de Noldijk en 

de Voorweg  
§ ontbreken van een goede langzaam verkeersroute naar het station Barendrecht 
§ sociaal onveilige fietsroute richting Ridderkerk Centrum via de Oostmolendijk of het 

Oosterpark  
§ veel fietsverbindingen lopen direct langs de (Rijks)wegen  
 
 



Wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord en Oostendam 
5 april 2006 

 

30

Openbaar Vervoer – sterke punten 
§ ontwikkelingen rond buurtbus Rijsoord - Ridderkerk Centrum - Fast Ferry 
§ Rijsoord biedt voornamelijk tijdens de ochtendspits een snelle verbinding in de richting 

Rotterdam Zuidplein 
Openbaar Vervoer – zwakke punten 
§ geen directe openbaar vervoerverbinding met Ridderkerk Centrum 
§ geen busverbinding tussen Rijsoord en Rotterdam of Dordrecht in het weekend 
 
 
Verlichting – sterke punten 
§ Rijsoord voldoet aan de richtlijnen voor openbare verlichting van de Nederlanse Stichting 

voor Verlichtingskunde 
Verlichting – zwakke punten 
§ geen/onvoldoende verlichting tpv de viaducten Oude Molen en Damweg 
 
 
Groenstructuur – sterke punten 
§ landelijk karakter door omringende agrarische percelen / polders 
§ toekomstige ontwikkeling Waalbos 
§ redelijk tot goede boomstructuur langs de Rijksstraatweg en Geerlaan 
§ ruim beplante erven met oudere bomen met name langs delen van de Rijksstraatweg 
Groenstructuur – zwakke punten 
§ stagnerende ontwikkeling van plannen voor polder de Nes 
§ wortelopdruk door sierperen tpv de trottoirs in delen van de Mauritshoek 
§ geen/onvoldoende boombeplanting in de Govert Flohilstraat, J.C. de Backstraat, de 

Tarwestraat en op de Lagendijk  
§ natuurlijke vegetatie langs de oevers van de Waal is niet overal even goed ontwikkeld  
§ samenhangende boombeplanting op de Waaldijk en de Lagendijk is beperkt doordat de 

gronden (gedeeltelijk) in bezit zijn van particulieren 
§ natuurlijke vegetatie langs de oevers van de Blaakwetering ontbreekt 
§ de verbindingszone van de provinciaal ecologische hoofdgroenstructuur “Kinderdijk-

Kijfhoek” moet op verschillende plekken worden verbeterd 
§ geschikte faunapassage bij de Rijksstraatweg ontbreekt  
 
 
Waterhuishouding – sterke punten 
§ goede waterkwaliteit in de Waal 
Waterhuishouding – zwakke punten 
§ wateroverlast Mauritsweg en Rijksstraatweg bij hevige regenval 
§ deel van de woningen langs de Pruimendijk en de Waalweg nog niet aangesloten op de 

riolering 
§ riooloverstorten op de Waal 
 
 
Sport en recreatie – sterke punten 
§ multifunctionele buurtsportvoorziening in Rijsoord 
§ goede speelplaatsen die voldoen aan de wensen van de bewoners 
§ recreatieve vis- en vaarmogelijkheden van de Waal 
Sport en recreatie – zwakke punten 
§ meer behoefte aan speelvoorzieningen voor jongere kinderen 
§ onvoldoende afstemming tav gebruik buurtsportvoorziening aan de Vlasstraat 
§ onvoldoende afstemming tussen organisaties voor kinderen van 0-12 jaar (met name 

tussen leraren en buurtsportwerker over activiteiten in en buiten schooltijd) 
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Woon en leefomgeving – sterke punten 
§ goede sociale leefomgeving  
§ sterke wijkbinding 
§ gemiddeld grote tevredenheid over eigen woonsituatie  
§ goede verhouding koop-/huurwoningen 
§ voldoende religieuze voorzieningen 
§ aanwezigheid van zowel openbare als christelijke basisschool 
Woon en leefomgeving – zwakke punten 
§ beperkt aanbod seniorenwoningen 
§ beperkt aanbod woningen voor starters/jongeren 
§ onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk bij woningtoewijzing 
§ beperkte woningbouwmogelijkheden 
§ ontbreken van een openbare wijkvoorziening 
§ onvoldoende voorzieningen voor de jeugd 
 
 
Winkels en bedrijven – sterke punten 
§ verplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven in de Driehoek 
§ beperkte functiemenging blijft mogelijk 
Winkels en bedrijven – zwakke punten 
§ zeer beperkt aanbod lokale voorzieningen 
§ overlast door de bedrijven De Jong Tours, Clean Clean BV en De Waal Beheer 
 
 
Milieuaspecten – sterke punten 
§ goede luchtkwaliteit in een deel van het plangebied 
Milieuaspecten – zwakke punten 
§ slechte luchtkwaliteit in een deel van het plangebied 
§ geluidsoverlast door A15 
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Hoofdstuk 6  -  Ontwikkelingen 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verwachte, geplande en gewenste 
ontwikkelingen in en rond de wijken Rijsoord en Oostendam. De ontwikkelingen zijn erop 
gericht de sterke punten uit de sterkte-zwakte analyse te behouden of te versterken en de 
zwakke punten te verbeteren.  
 
 
Ontwikkelingen rondom Rijsoord en Oostendam 
 
RR 2020 
Het Ruimtelijk Plan voor de Regio Rotterdam tot 2020 (RR 2020) is in oktober 2005 door 
Provinciale Staten van Zuid-Holland als streekplan en in november 2005 door de Regioraad 
van de stadsregio Rotterdam als regionaal structuurplan vastgesteld. Ondanks het bezwaar 
van de gemeente Ridderkerk en enkele bewoners, is de aanduiding nader te begrenzen 
zoekgebied voor bedrijventerrein in de polder Nieuw-Reijerwaard gehandhaafd. Met deze 
aanduiding wordt bedoeld dat de precieze begrenzing en invulling van het gebied nog moet 
worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking dient rekening te worden gehouden met de huidige 
bewoners en bedrijven in het gebied, om de overlast tot een minimum te beperken.  
 
Momenteel maakt dit gebied deel uit van een glastuinbouwconcentratiegebied. Op grond van 
het op dit moment geldende bestemmingsplan is de ontwikkeling van een bedrijventerrein 
niet zondermeer mogelijk. In de loop van 2006 zal de gemeenteraad zich uitspreken over de 
vraag of hij – nu het RR 2020 op dit punt ongewijzigd is vastgesteld – alsnog medewerking 
wil verlenen aan de uitvoering van het RR 2020. 
 
Veren Ambacht  
Het noordelijke deel van de Rijksstraatweg is gelegen tussen het huidige 
glastuinbouwconcentratiegebied in de polder Nieuw-Reijerwaard en het bedrijventerrein 
Veren Ambacht. Het bedrijventerrein Veren Ambacht is nog altijd in ontwikkeling. Naar 
verwachting wordt in 2006 gestart met de bouw van een uiterst innovatief bedrijfspand voor 
H.M. De Jong Koel- Vrieshuis, en een prestigieus nieuw kantoor voor het Waterschap 
Hollandse Delta. Voltooiing van de groenzône tussen het bedrijventerrein en de 
Rijksstraatweg is mede afhankelijk van deze bouwwerkzaamheden en vindt gefaseerd 
plaats. In overleg met de bedrijven èn omwonenden probeert de gemeente ondermeer de 
parkeerproblemen op het bedrijventerrein en de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel 
mogelijk te voorkomen danwel tegen te gaan.  
 
Ontsluiting omgeving Rijsoord-Oostendam 
In samenwerking met de gemeente Barendrecht, het Waterschap Hollandse Delta, de 
gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat loopt er momenteel een onderzoek naar de 
verkeersafwikkeling rondom de afrit 20 IJsselmonde van de A15, ter hoogte van de 
Rijksstraatweg/Veren Ambacht. Mogelijk volgen hieruit projecten die door de gemeente 
Ridderkerk uitgevoerd moeten worden of waarbij een bijdrage wordt verwacht. Hieraan 
gekoppeld zijn de plannen voor het realiseren van een fietsverbinding tussen het centrum 
van Ridderkerk en de stationsomgeving van Barendrecht. Op het bedrijventerrein Veren 
Ambacht is hiervan al een deel gerealiseerd. Verder is door de polder Nieuw-Reijerwaard 
een ontsluitingsweg gepland via de Hoogzandweg langs de Blaakwetering naar de 
Verbindingsweg. De ontsluitingsweg is bedoeld voor langzaam verkeer en gemotoriseerd 
verkeer bestemd voor de aanliggende bedrijven. Bij de aanleg van deze ontsluitingsweg 
worden tegelijkertijd natuurvriendelijke oevers langs de Blaakwetering gerealiseerd. Het is 
nog niet bekend wanneer deze ontsluitingsweg en de natuurviendelijke oevers kunnen 
worden gerealiseerd danwel voltooid.  
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Landinrichtingsplan IJsselmonde 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben al in 1997 het eerste landinrichtingsplan voor 
de herinrichting van IJsselmonde vastgesteld. Met het landinrichtingsplan wordt ondermeer 
gestreefd naar een vermindering van het tekort aan voorzieningen voor openluchtrecreatie in 
de regio. Hiertoe zijn in de directe omgeving van de wijken Rijsoord en Oostendam een 
aantal bos- en recreatiegebieden gepland, zoals Sandelingen-Ambacht en het Bos Rijsoord 
in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de uitbreiding van het recreatiegebied de Wevershoek 
in de gemeente Barendrecht, de herinrichting van de polder De Nes in de gemeente 
Ridderkerk en de aanleg van het Waalbos in de gemeenten Ridderkerk en Zwijndrecht. De 
aanleg van het bos- en recreatiegebied Sandelingen-Ambacht is inmiddels gestart. Ook de 
voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de plannen voor het Bos Rijsoord, 
het Waalbos, en de uitbreiding van het recreatiegebied Wevershoek zijn gestart. De 
planontwikkeling voor de herinrichting van polder De Nes is gestagneerd.  
 
Waalbos 
Na overleg met belanghebbenden is voor het toekomstige Waalbos, gelegen in en rond de 
polder Strevelshoek en Rijsoord, in 2004 een gedetailleerd inrichtingsplan vastgesteld. De 
polder Strevelshoek en Rijsoord is gelegen tussen de Rijksstraatweg, de Langeweg en de 
Waal en is momenteel grotendeels agrarisch. Het inrichtingsplan voorziet ondermeer in een 
omvangrijk bosgebied met een breed scala aan recreatieve voorzieningen voor dagrecreatie 
ten behoeve van de regio. Gezien de regionale betekenis van het Waalbos is een goede 
bereikbaarheid, met ondermeer een brug over de Waal ter hoogte van Wevershoek, van 
groot belang.  
 
Crezéepolder 
Op initiatief van Deltanatuur wordt gewerkt aan het realiseren van zoetwatergetijdenatuur in 
de Crezéepolder. Het project Deltanatuur is er op gericht om in het mondingsgebied van Rijn 
en Maas een ecologisch herstel van de waterrijke natuur te bewerkstelligen van vóór de 
Deltawerken. De Crezéepolder is uitermate geschikt om zoetwatergetijdenatuur dicht bij 
stedelijk gebied te realiseren. Op dit moment is de Crezéepolder een nagenoeg onbebouwde 
landbouwpolder langs de rivier De Noord. De bedoeling is dat er ca. 75 ha waterrijke natuur 
wordt ontwikkeld, met slikken, biezenvelden, rietland, rietruigtes en, op de hogere delen, 
struweel. Het uitgangspunt is hierbij dat deze natuur voor iedereen toegankelijk moet zijn en 
zoveel mogelijk wordt gecombineerd met extensieve recreatie.  
 
Provinciaal ecologische hoofdgroenstructuur (PEHS) 
Het gebied tussen de Gorzen en de Crezéepolder, langs het fietspad door het Oosterpark, 
langs de A16 richting Achterambachtseweg, ligt in de verbindingszone van de provinciaal 
ecologische hoofdgroenstructuur “Kinderdijk-Kijfhoek”. Om van een goede verbindingszone 
te spreken zou deze tenminste 50 meter breed moeten zijn en moeten bestaan uit nattere en 
drogere gebieden met begeleidende beplanting. De huidige zone langs de A16, ter hoogte 
van Polder Oud-Reijerwaard is te smal om een goede verbinding te vormen. Een oplossing 
voor dit probleem is op dit moment niet voorhanden. Door de aanleg van de bosgebieden bij 
Rijsoord en een faunapassage in de Rijksstraatweg wordt de verbindingszone op andere 
plekken reeds verbeterd.  
 
Afvalbrengstation 
In opdracht van de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk afvalbrengstation in de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht, tussen de A15 en de weg richting de brug over de Noord. De gemeente 
Ridderkerk staat positief tegenover deelname aan een gezamenlijk afvalbrengstation. 
Momenteel worden door de gemeente Ridderkerk de verschillende alternatieven en de voor- 
en nadelen van een gezamenlijk afvalbrengstation onderzocht. Pas nadat de uitkomsten van 
dit onderzoek bekend zijn, wordt een definitief besluit genomen.   
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Ruimtelijk-functionele ontwikkelingen 
 
Ontsluiting 
In Oostendam veroorzaakt vrachtverkeer, met de bestemming Pruimendijk, overlast in vooral 
de Tarwestraat. Onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatieve ontsluiting kan leiden 
tot een nieuw aan te leggen verbinding, waarbij het (vracht)verkeer om Oostendam heen 
wordt geleid. Hierbij wordt gedacht aan een directe verbinding vanaf de Pruimendijk ten 
westen van Oostendam richting de Pruimendijk nabij het viaduct “Damweg”.  
 
Voor het dagelijkse fietsverkeer verandert er de komende jaren niets. Het is niet mogelijk 
gebleken om op de Rijksstraatweg tussen de Noldijk en de Voorweg fietsvoorzieningen te 
realiseren vanwege onvoldoende beschikbare ruimte.  
 
 
Fysiek-technische ontwikkelingen 
 
Bebouwing 
Woningbouwlocaties 
In november 2002 is door de gemeenteraad gesproken over de notitie woningbouwlocaties. 
In de wijken Rijsoord en Oostendam zijn woningbouwlocaties aangewezen ter plaatse van 
de Driehoek in Rijsoord, het terrein van De Jong Tours aan de Rijksstraatweg en het gebied 
tussen de Waal en de Pruimendijk in Oostendam.  
 
Daarnaast is tijdens de totstandkoming van het wijkontwikkelingsprogramma een plan 
ingediend voor de bouw van een woongroep voor 55 plussers ter plaatse van Nissandealer 
De Waal, Pruimendijk 19-21. Dit verzoek past op zich binnen het beleid van de gemeente om 
na beëindiging of verplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven ter plaatse woningbouw 
mogelijk te maken. Nadat verder is gekeken naar eventuele stedenbouwkundige, financiële 
en programmatische randvoorwaarden, wordt door het college een definitief besluit 
genomen. 
 
1. Driehoek Rijsoord 
In de notitie woningbouwlocaties is de locatie ter plaatse van de Driehoek tussen de 
Rijksstraatweg, de Rijsoordsestraat en de Pruimendijk te Rijsoord opgenomen. Voor deze 
locatie is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van 25 woningen. Met de 
sloopwerkzaamheden is gestart. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2006 
gestart met de bouwwerkzaamheden.  
 
2. Woningbouwlocatie terrein De Jong Tours 
In de notitie woningbouwlocaties is de locatie ter plaatse van het huidige toerwagenbedrijf De 
Jong Tours aan de Rijksstraatweg in Rijsoord opgenomen. Voor deze locatie wordt gedacht 
aan grondgebonden woningen met een relatief lage dichtheid. De klankbordgroep heeft een 
voorkeur uitgesproken voor een ontwikkeling vergelijkbaar met de Ds. Allendorpstraat, 
waarbij zowel koopwoningen als 55+ woningen worden gerealiseerd.  
 
Gezien de ligging van het terrein aan de rand van Rijsoord, zullen vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt ondermeer eisen worden gesteld ten aanzien van een verantwoorde 
landschappelijke inpassing. Ook zal het terrein ruimte moeten bieden voor de ontsluiting van 
het Waalbos vanaf de Rijksstraatweg voor onder andere voetgangers, fietsers en ruiters.  
 
3. Woningbouwlocatie Oostendam 
In de notitie woningbouwlocaties is een (omvangrijke) locatie in Oostendam opgenomen, 
gelegen tussen de Waal en de Pruimendijk. Gelet op de nieuwste eisen en ontwikkelingen 
op het gebied van de glastuinbouw en de afmetingen van de percelen, kan geconcludeerd 
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worden dat de vooruitzichten voor de agrarische bedrijven op deze locatie beperkt zijn. Om 
tegemoet te komen aan de nog altijd aanwezige vraag naar nieuwe woningen heeft de raad 
deze locatie aangewezen als woningbouwlocatie.  
 
In de notitie woningbouwlocaties werd uitgegaan van 50 – 80 te realiseren woningen. Dit 
uitgangspunt is echter nìet vastgesteld. De afgelopen jaren zijn er geruchten gehoord over 
plannen voor 160 of zelfs 280 woningen ! Volgens de klankbordgroep ligt een combinatie van 
50 dure woningen, 20 goedkope woningen en 20 55+ woningen meer voor de hand.  
 
Bij de ontwikkeling van deze woningbouwlocatie moet ondermeer rekening worden 
gehouden met: 

- de huidige sociale samenhang in Oostendam 
- de behoefte aan 55+ woningen voor de huidige 55 plussers van Oostendam 
- de behoefte aan woningen voor jongeren/starters 
- de ontsluiting 
- het aantal parkeerplaatsen 
- de gewenste openbare toegankelijkheid van de Waaloevers 
- het verbeteren van de bereikbaarheid van de achterkant van de woningen aan de 

Pruimendijk (en mogelijk zelfs het vergroten van de achtertuinen ?) 
- het zoveel mogelijk beperken van de aantasting van privacy en uitzicht 
- het voorkomen van schade door bouwverkeer/bouwwerkzaamheden 

 
Om het dorpse karakter te benadrukken en voor meerdere doelgroepen te bouwen vormen 
de realisering van een veelheid aan woningtypen, bouwvormen en verscheidenheid in 
architectuur belangrijke uitgangspunten.  
 
Scholen  
Oplevering van de nieuwbouw van de openbare basisschool De Piramide aan de Gerard 
Alewijnszstraat in Rijsoord staat gepland voor eind 2006. Er zijn op dit moment nog geen 
concrete plannen voor de vrijkomende locatie aan de Rijksstraatweg. Wel is in het verleden 
gesproken over de mogelijkheid op deze plek enkele woningen te realiseren. Het schoolhuis 
is echter een karakteristiek pand. De klankbordgroep hecht grote waarde aan (minimaal) het 
behoud van de voor- en zijgevel. Bij een eventuele nieuwe ontwikkeling op deze locatie dient 
rekening te worden gehouden met de waardevolle beeldbepalende karakteristieke omgeving. 
 
Openbare Ruimte 
Vervuiling 
Uit de enquête blijkt dat het merendeel (90%) van alle bewoners de woonomgeving schoon 
(38%) of redelijk schoon (52%) vindt. Niet meer dan 10% vindt de woonomgeving niet 
schoon. De meeste bewoners die de woonomgeving niet schoon of (slechts) redelijk schoon 
vinden, storen zich aan zwerfvuil op straat en hondenpoep. Regelmatige voorlichting is één 
van de methoden om vervuilers te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
kwaliteit van de woonomgeving. Bij de evaluatie van het hondenpoepbeleid zal met het 
wijkoverleg worden nagegaan welke aanpassingen (bijvoorbeeld meer uitlaatgebieden) 
mogelijk zijn. De evaluatie wordt in 2006 gestart. 
 
Verharding 
De Ds. Sleeswijk Visserstraat in Rijsoord wordt in 2006 herbestraat en indien mogelijk 
heringericht.  
 
Ook in Oostendam vinden in 2006 een aantal werkzaamheden aan de verharding plaats. Zo 
wordt de Boekweitstraat volledig herbestraat. Van de Roggestraat wordt alleen het 
rijbaangedeelte herbestraat. De Tarwestraat wordt heringericht. Hierbij wordt extra aandacht 
besteed aan de mogelijkheden om de parkeersituatie te verbeteren en om 
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snelheidsremmende maatregelen te nemen. De Pruimendijk tussen de Tarwestraat en de 
Roggestraat (noordwestzijde) wordt opnieuw geasfalteerd.  
  
In 2007 wordt in de Lagendijk de waterleiding vernieuwd. Aansluitend daarop wordt een 
nieuwe asfaltlaag aangebracht. 
 
Parkeren 
In de komende Parkeernota wordt nadrukkelijk ingegaan op de parkeersituatie in de 
verschillende wijken. Op grond van deze nota kunnen projecten worden voorgesteld om de 
parkeersituatie te verbeteren. In eerste instantie zal daarbij de aandacht uitgaan naar 
(knel)punten waar de doorstroming van het verkeer in het geding is. Verder wordt bij het 
onderhoud en de herinrichting van straten onderzocht of er ruimte is om, indien noodzakelijk, 
meer parkeerplaatsen aan te leggen. 
 
Inrichting 
De huidige inrichting van de Rijksstraatweg tussen de Voorweg en de Verbindingsweg is 
zodanig dat het voor de weggebruiker onduidelijk is dat hier een 30 km/uur gebied is 
ingesteld. Het aanpassen van de inrichting van dit straatgedeelte verdient de nodige 
aandacht.  
 
Straatmeubilair 
Voor wat betreft het straatmeubilair is het beleid erop gericht om alle stenen palen in de 
komende jaren te vervangen door zwarte kunststof palen van gerecycled materiaal. 
 
Op het gebied van gehandicaptenvoorzieningen ligt de nadruk op het volgen van de 
geldende, landelijke richtlijnen. Bij herbestratingen zullen deze richtlijnen op een juiste wijze 
worden ingepast. In overige situaties zal afgewogen moeten worden of een ad-hoc 
aanpassing noodzakelijk en/of gewenst is. Dit geldt ondermeer voor de wensen omtrent het 
herstellen danwel vervangen van de trap ter hoogte van de Rijsoordsestraat. 
 
Speel- en balsportterreinen 
In Rijsoord is behoefte aan een speelplek voor jonge kinderen aan de noordkant van de 
Mauritsweg. Indien deze speelplek kan worden gerealiseerd, dan is er sprake van voldoende 
speelplekken in beide kernen, en kan met het tijdig aanpassen van bestaande (versleten) 
terreintjes worden volstaan. Bij gewenste en noodzakelijke aanpassingen vindt altijd overleg 
met buurtbewoners plaats. 
In 2004 is bij de herinrichting van het sportpark Rijsoord een sportieve buitenruimte 
gerealiseerd, met een overdekte verblijfsplek. Jongeren uit de wijk hebben de wens 
uitgesproken om een skatevoorziening te realiseren. Jongeren uit Oostendam zien 
daarnaast graag dat er bij het trapveldje een overdekte verblijfsplek wordt geplaatst. 
 
Groenstructuur  
De straatbomen in de Mauritshoek veroorzaken op enkele punten schade aan de verharding 
door wortelopdruk. Op grond van een nadere inventarisatie van de knelpunten kunnen 
mogelijk structurele verbeteringen tot stand worden gebracht. In diverse straten ontbreken 
straatbomen. Gezien het groenbeeld van de voortuinen is het aanbrengen van bomenrijen in 
deze straten overbodig. Bij herinrichting van de straten kan beoordeeld worden of aanplant 
van een enkele boom op een beeldbepalende plaats gewenst is. Daar waar nodig vinden 
reconstructies plaats aan de groenvakken (plantsoentjes) in de woongebieden. Gebleken is 
dat de kwaliteit hiermee voldoende wordt gegarandeerd. 
 
Het aantrekkelijke beeld van de recreatieve routes voor langzaam verkeer over dijken en 
oeverwallen wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voldoende (boom)beplanting. 
Behoud en zonodig versterken van boombeplanting is van belang. Overleg met de 
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wegbeheerder (Waterschap Hollandse Delta) en, indien van toepassing, particulieren is 
nodig voor een samenhangend beeld. 
 
De Waal, met zijn oevervegetatie, heeft belangrijke recreatieve-, natuur- en 
belevingswaarde. Voldoende zicht op het water en een goede openbare toegankelijkheid van 
de oevers is dan ook gewenst. Vooral daar waar men de oevers van de Waal goed kan 
bereiken, mag het uitzicht niet te zeer worden beperkt door hoog opgroeiend riet. Ook het 
behoud van de natuurwaarde mag echter niet uit het oog worden verloren. Goede afspraken 
met het Waterschap Hollandse Delta als beheerder van de Waal, zijn daarom gewenst.  
 
De Rijkswegen A15 en A16 hebben een grote negatieve invloed op de woonkernen. Om 
geluidsoverlast te beperken zijn in de afgelopen jaren al de noodzakelijke geluidwerende 
voorzieningen aangebracht. Goede ‘inpakking’ in groen wordt door de bewoners zeer 
belangrijk gevonden. In 2006 wordt door Rijkswaterstaat een nieuw landschapsplan langs 
Rijksweg A15 ontwikkeld, onder andere voor het deel langs de A15 tussen het Vaanplein en 
de tunnel onder de Noord. De gemeente zal door Rijkswaterstaat in de gelegenheid worden 
gesteld om eventuele wensen kenbaar te maken.  
 
Oppervlaktewater 
Voor de Waaldijk en een deel van de Rijksstraatweg, gelegen langs de Waal, wordt 
onderzocht of het regenwater van het gemeentelijk riool kan worden afgekoppeld. Dit leidt tot 
een gescheiden rioleringstelsel waardoor relatief schoon regenwater niet langer via het riool 
naar de zuivering wordt gevoerd, maar rechtstreeks naar de Waal. Zo kunnen de vervuilende 
riooloverstorten op de Waal verdwijnen, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt. De 
uitkomst van het onderzoek wordt opgenomen in het gemeentelijk ‘Afkoppelplan’ dat eind 
2006 gereed moet zijn. 
  
Het onderzoek naar het afkoppelen van het regenwater van het gemeentelijk riool aan de 
Pruimendijk vindt op een later tijdstip plaats.  
 
Riolering 
Vanwege wettelijke regelgeving dient in de komende jaren binnen het plangebied van dit 
wijkontwikkelingsprogramma het rioleringsplan voor de Pruimendijk 89c t/m 97 (oneven 
nummers) te worden gerealiseerd. 
 
Wateroverlast 
Begin 2006 is een onderzoek gestart om de oorza(a)k(en) te achterhalen van de 
wateroverlast aan de Mauritsweg. Na dit onderzoek zal een te nemen maatregel worden 
uitgewerkt en op haalbaarheid worden beordeeld.  
 
Milieu 
Afval 
In 2004 heeft de raad besloten tot mechanisering van de afvalinzameling. Dit betekent 
concreet dat vanaf medio 2006 de minicontainers bij laagbouw met zijladers worden 
ingezameld. Hiernaast zullen in de periode 2006-2007 alle glas- en papierbakken in de 
bestaande milieuparkjes ondergronds worden gebracht.  
 
Bodem 
Binnen het plangebied zijn enkele tientallen locaties bekend, waar gelet op de voormalige 
bedrijfsactiviteiten, sprake kan zijn van mogelijke bodemverontreiniging. Op deze locaties is 
in 2005 historisch bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid en herkomst 
van bodemverontreinigingen. Uit de voorlopige resultaten van deze historische onderzoeken 
volgt dat op slechts zo’n 11 locaties nader oriënterend bodemonderzoek dient te worden 
uitgevoerd. Deze onderzoeken worden in 2006-2007 uitgevoerd. 
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Bedrijven  
Binnen het plangebied bevinden zich enkele bedrijven die een zekere mate van hinder met 
zich meebrengen voor de directe (woon-)omgeving. Het gemeentelijk beleid is erop gericht 
om deze bedrijfslocaties waar mogelijk te saneren. De locatie ter plaatse van het huidige 
toerwagenbedrijf De Jong Tours aan de Rijksstraatweg is in de notitie woningbouwlocaties 
dan ook aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie.  
 
Het doen beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf Clean Clean BV heeft alleen 
zin, als tegelijkertijd de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ van het perceel wordt herzien. 
Anders blijft het risico bestaan, dat zich op dit perceel weer een bedrijf zal vestigen, dat 
overlast veroorzaakt door vrachtverkeer.  
 
Vanwege de ligging van het perceel in het buitengebied, en de aanwezigheid van een 
rijksmonument, zijn de mogelijkheden voor een bestemmingsplanherziening echter beperkt. 
Sanering lijkt financieel dan ook een moeilijk haalbare zaak. 
 
Omdat de overlast niet wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op het perceel, maar 
door het af- en aanrijdend vrachtverkeer, kan de situatie mogelijk ook worden verbeterd door 
een oplossing te vinden voor de overlast van vrachtverkeer in het algemeen. 
 
Geluid 
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om bij groot onderhoud van wegen met een hoge 
geluidbelasting op woningen, zoveel mogelijk geluidarm asfalt aan te brengen. Dit is in 2004 
en 2005 reeds gebeurd op de Rijksstraatweg, vanaf de Achterambachtseweg tot de 
Lagendijk. Ook het overige gedeelte van de Rijksstraatweg en het gedeelte van de Geerlaan 
tussen de Rijksstraatweg en de Mauritsstraat komen vanwege de vrij hoge geluidbelasting 
mogelijk in aanmerking voor geluidarm asfalt.  
 
 
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
 
Wijkoverleg 
Het wijkoverleg vertegenwoordigt, en is een goede afspiegeling van, de verschillende 
belangen in de wijk. Het is de opzet om in 2006 door middel van een convenant tot nadere 
afspraken te komen over de samenwerking met de gemeente en de wijze van participatie. 
Hierbij worden ook afspraken gemaakt rond de besteding van het wijkbudget. 
 
In het wijkoverleg heeft ook het Waterschap Hollandse Delta een vast contactpersoon. 
Hierdoor kunnen zaken snel worden kortgesloten en opgepakt, hetgeen voor de wijken 
Rijsoord en Oostendam van groot belang wordt geacht. 
  
Verspreiding Combinatie 
Officiële gemeenteberichten worden gepubliceerd in het huis-aan-huis blad De Combinatie. 
De Combinatie wordt helaas niet overal even goed bezorgd. De gemeente is echter geen 
opdrachtgever voor de bezorging en kan dus slechts verzoeken om de huis-aan-huis 
bezorging te verbeteren. Wel heeft de gemeente na overleg met de eigenaar van de 
buurtwinkel in Rijsoord met de uitgever afgesproken dat extra exemplaren bij de buurtwinkel 
worden achtergelaten. Ook worden de gemeenteberichten op de internetsite van de 
gemeente Ridderkerk geplaatst.  
 
Maatschappelijke voorzieningen 
Wijkvoorziening 
De bewoners van Rijsoord geven aan behoefte te hebben aan een openbare 
wijkvoorziening. Nader onderzoek moet uitwijzen welke behoefte er precies is en hoe 
daaraan tegemoet gekomen kan worden.  
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Jeugd en jongeren 
Het is van belang dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en dat daar een vorm van toezicht 
en begeleiding bij plaatsvindt. Dynamiek is bezig de mogelijkheden hiervoor in iedere wijk te 
onderzoeken. Zo wordt binnen het plangebied een ruimte gezocht waar een tienersoos kan 
worden georganiseerd. Het is daarbij van belang dat er voor de jongeren een redelijke mate 
van vrijheid is om invulling te geven aan ‘kleur’ en ‘karakter’ van de soos. Ook moeten de 
jongeren bij voorkeur zelf een bijdrage leveren aan de (fysieke) invulling door bijvoorbeeld te 
verven, meubels uit te zoeken enz.  
 
Daarnaast komt uit het onderzoek onder de jeugd naar voren dat er in Oostendam behoefte 
is aan een overdekte verblijfsplek. De jeugd heeft een voorstel gedaan voor de vormgeving 
en de locatie. Hierover zal met hen verder gesproken worden. Er zijn momenteel nog geen 
financiële middelen beschikbaar.  
 
Ook is gebleken dat er in Rijsoord en Oostendam veel behoefte is aan een skatevoorziening, 
vergelijkbaar met de skatevoorzieningen in Bolnes en bij De Fakkel. De afstand tot deze 
skatevoorzieningen is voor de jeugd uit Rijsoord en Oostendam te groot. Bovendien vormt de 
rijksweg een barrière.  
 
Onderwijs 
Landelijk wordt ingezet op een directere rol van het basisonderwijs in het realiseren van 
buitenschoolse opvang. Hoe dat er precies uit gaat zien is momenteel nog niet bekend. 
Beide scholen binnen het plangebied willen inzetten op de ontwikkeling van een brede 
school. In het algemeen gaat het bij het vormen van een brede school over het in min of 
meerdere mate samenwerken tussen verschillende organisaties die met kinderen werken. 
Om voor Ridderkerk een goede inhoudelijke basis voor de ontwikkeling van brede scholen te 
leggen is extra inzet nodig. Alhoewel daar eerder bij de gemeente geen bestuurlijk draagvlak 
voor bleek te zijn, is met het vaststellen van het meerjarenontwikkelingsprogramma 
“Ridderkerk voortvarend” daar wel ruimte voor gekomen. Bij de bespreking van het Integraal 
Huisvestingsplan voor de scholen in Ridderkerk is het advies gegeven om het beschikbare 
budget voor het uitwerken van het concept in te zetten in Slikkerveer. Daarbij is aangegeven 
dat het resultaat van deze pilot voor heel Ridderkerk bruikbaar moet zijn. 
 
Kinderopvang en peuterwerk 
Bij de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan wordt onderzocht of en in hoeverre 
er sprake is van een (on)evenwichtigheid in de spreiding van peuterspeelzaalwerk in 
Ridderkerk. Het resultaat hiervan zal ondermeer richting geven aan het gemeentelijke 
standpunt met betrekking tot een mogelijke verhuizing van peuterspeelzaal Bambi. Als 
sprake is van een verhuizing, dan heeft het bestuur van Bambi aangegeven niet “onder één 
dak” met één van beide scholen te willen, maar wel een verregaande samenwerking met 
beide aan te willen gaan. Er is nog geen standpunt ingenomen ten aanzien van de 
verschillende potentiële accommodaties. 
 
Het peuterwerk in de Bron wordt mogelijk verplaatst naar de kinderopvangvoorziening aan 
de Rijksstraatweg. In dat geval komt er ìn het gebouw een ruimte vrij voor een andere 
activiteit. 
 
Ouderen 
Vanuit het ouderenplatform is in de afgelopen anderhalf à twee jaar gewerkt aan de 
ontwikkeling van kleinschalige ontmoetingsruimten in Ridderkerk. Binnen het plangebied 
Rijsoord-Oostendam is hiervoor nog geen geschikte ruimte gevonden.  
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Door de SWOR zullen in Rijsoord en Oostendam signalerende huisbezoeken worden 
afgelegd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze huisbezoeken kan bij de gemeente 
subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van een koffieinloop. 
 
Zorg 
Ambulancezorg blijft een aandachtspunt voor de gehele gemeente. Er zijn afspraken met de 
buurregio’s op niveau Zuid-Holland Zuid, maar ook daar staat de capaciteit onder druk. De 
overschrijdingen van de aanrijtijden binnen de gemeente worden geregistreerd. Het is 
wenselijk om deze overschrijdingen ook op wijkniveau inzichtelijk te krijgen.  
 
Het behouden en versterken van de mantelzorg is in deze wijken van groot belang. De 
SWOR werkt op dit moment aan een notitie over mantelzorg(ers) in Ridderkerk. Het 
uitgangspunt is dat er tussen de gemeente en de verschillende organisaties en/of zorg 
instellingen (samen)gewerkt wordt teneinde de mantelzorgers zo goed mogelijk te 
ondersteunen. De notitie wordt medio april 2006 verwacht. Op basis van deze notitie wordt 
verder actie ondernomen. 
 
Sport en recreatie 
Vanaf 2006 worden in het kader van de uitvoering van het B(uurt) O(nderwijs) S(port)-beleid 
door de SRS en Dynamiek, waar mogelijk in samenwerking met de scholen, verschillende 
activiteiten georganiseerd. Voor de uitvoering van het BOS-beleid is subsidie verstrekt door 
het rijk, maar daarin zijn de wijken Rijsoord en Oostendam niet als prioriteit aangemerkt. 
Overigens hoeft dit geen beletsel te zijn om wel in het kader van het BOS-beleid activiteiten 
op te zetten. De activiteiten in de zomer- en winterperiodes worden met gemeentelijke 
middelen ondersteund.  
 
Voor een optimaal gebruik van de buurtsportvoorziening aan de Vlasstraat is afstemming 
tussen de voetbalvereniging, scholen, leraren en het buurtsportwerk vanuit de SRS van groot 
belang. De ligging van beide scholen in Rijsoord, nabij sportieve binnen- en buitenruimte, 
zou stimulerend kunnen werken op het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen 
genoemde partijen. Een ruimer gebruik van de schoolpleinen kan hier ook een bijdrage aan 
leveren, maar dit geeft de nodige complicaties, zoals een verhoogde kans op 
vandalismeschade.  
 
Het ongeorganiseerd sporten wordt in de toekomst ondermeer gestimuleerd door de 
uitbreiding van de langzaam verkeersroute langs de Blaakwetering, de aanleg van het 
Waalbos en de aanleg van het zoetwatergetijdenatuurgebied in de Crezéepolder. Vooral de 
toekomstige ontsluiting van het Waalbos vanuit de kern Rijsoord is een gunstige ontwikkeling 
voor fietsers, wandelaars, ruiters en skaters. Verder is het van belang dat de routes over de 
dijken (Lagendijk, Pruimendijk, Noldijk en Waaldijk) fietsvriendelijk blijven.  
 
(Sociale) Veiligheid 
De openbare verlichting onder viaducten is vaak kapot door vandalisme. Dit geeft in de 
avonduren een onveilig gevoel voor de weggebruiker en voor fietsers in het bijzonder. In het 
kader van het project “Enge plekken” wordt er in 2006 gezocht naar oplossingen voor dit 
probleem.  
 
Ook de korte fietsverbinding vanaf de Pruimendijk, langs de A16, via het Oosterpark naar 
Ridderkerk wordt als minder veilig ervaren. Gezien de korte verbinding en het vlakke verloop 
is er alles aan gelegen om deze route, met alle beperkingen die er zijn, zo geschikt mogelijk 
te houden. Door betere verlichting en meer open ruimten (minder opgaand groen) kan het 
gevoel van onveiligheid voor een deel worden weggenomen. 
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Woonruimteverdeling 
Door de bewoners wordt aandacht gevraagd voor de bevolkingsopbouw en de sociale 
samenhang in de wijken Rijsoord en Oostendam. Beide worden beïnvloed door de in- en 
uitstroom van bewoners. Deze is in de koopsector niet te beïnvloeden en in de huursector 
slechts zeer beperkt. De toewijzing van woningen in Rijsoord en Oostendam gebeurt 
namelijk op basis van regels die zijn afgesproken met de Stadsregio Rotterdam. Deze 
bieden slechts beperkte ruimte om te sturen op leeftijd, huishoudensamenstelling of 
wijkbinding.  
 
 
Financieel-economische ontwikkelingen 
 
Winkels en Bedrijven 
In de wijken Rijsoord en Oostendam zijn op enkele locaties bedrijfsactiviteiten toegestaan. 
Nieuwe ontwikkelingen in de vorm van grootschalige bedrijfsactiviteiten zijn niet aan de orde. 
Hoewel uit de enquête is gebleken dat 65% van de bewoners (zeer) ontevreden is over de 
winkelvoorzieningen in de wijk, zal ook het aantal winkels in de nabije toekomst niet 
toenemen, omdat Rijsoord en Oostendam onvoldoende draagvlak bieden om het 
voortbestaan van winkels te garanderen. 
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Hoofdstuk 7  -  Planning 
 
 
In verband met de vereiste voorbereiding en de benodigde financiële middelen kunnen niet 
alle ontwikkelingen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Soms kan aangesloten worden bij 
lopende ontwikkelingen of uitvoering van reguliere werkzaamheden. Enkele ontwikkelingen 
zijn al in gang gezet. Daarnaast zijn verschillende ontwikkelingen reeds opgenomen in het 
jaarplan voor 2006. Hierin is dan ook steeds de meest actuele informatie terug te vinden.  
 
Slechts voor enkele ontwikkelingen zijn de financiële consequenties al aan te geven. Omdat 
er daarnaast nog gesprekken moeten plaatsvinden over wie hierin welke rol speelt, is ervoor 
gekozen de mogelijke financieringsbron(nen) aan te geven en geen concreet bedrag. Een 
particuliere bron kan zowel een commerciële-  als een maatschappelijke organisatie zijn. 
Voor veel projecten zal eerst een haalbaarheidsstudie gedaan moeten worden om tot een 
goede planning en kostenraming te kunnen komen. 
 
 
Project/activiteit Globale 

tijdsplanning 
Financierings-
bron(nen) 

 
Ontwikkelingen rondom Rijsoord en Oostendam 

  

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

2006 Gemeente  

Voltooiing groenzone tussen bedrijventerrein Veren 
Ambacht en Rijksstraatweg 

2007-2008 Gemeente 

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

2006 e.v. Gemeente / 
Bedrijven 

Herziening bestemmingsplan tbv het Waalbos 2006-2008 Gemeente / 
Landinrichtings 
commissie 

Herziening bestemmingsplan tbv het 
zoetwatergetijdenatuurgebied in de Crezéepolder 

2006-2007 Gemeente / 
Deltanatuur 

 
Ruimtelijk-functionele ontwikkelingen 

  

Onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatieve 
ontsluiting bij Oostendam 

2006-2007 Gemeente 

 
Fysiek-technische ontwikkelingen 

  

Bouwwerkzaamheden Driehoek Rijsoord 2006-2007 Particulier 
Nadere uitwerking woningbouwlocatie terrein  
De Jong Tours 

2009-2010 Gemeente / 
Particulier 

Nadere uitwerking woningbouwlocatie Oostendam 2007 Gemeente / 
Particulier 

Ingebruikname OBS De Piramide Rijsoord 2006 Gemeente 
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) 

 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
 
2007 

 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
 
Gemeente 
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Uitwerken voorstellen voor verbetering van de 
parkeersituatie op basis van de Parkeernota 

2007 Gemeente 

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

2006 Gemeente 

Vervangen stenen palen door zwarte kunststof palen 2006-2008 Gemeente 
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 

 
2006 
 
2007-2008 
 
 
 
2006 
 
2006 

 
Gemeente 
 
Gemeente 
 
 
 
Gemeente 
 
Gemeente 

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 

 
2008 
continue 
 
 
 
2007-2010 
 
2006-2007 
 

 
Gemeente 
Gemeente 
 
 
 
Gemeente / 
Particulier 
Gemeente / 
Waterschap 

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

2006  Gemeente 

Volgen van de ontwikkelingen rond de ecologische 
verbindingszone 

continue Gemeente 

Vervuiling 
- evaluatie hondenbeleid 

 
2006 

 
Gemeente 

Waterhuishouding 
- onderzoek naar de mogelijkheden voor een 

gescheiden rioleringsstelsel  
- aanleg riolering Pruimendijk 89c t/m 97 (oneven) 
- onderzoek naar mogelijke maatregelen ivm de 

wateroverlast aan de Mauritsweg 

 
2006 
 
2006 
2006  

 
Gemeente 
 
Gemeente 
Gemeente 

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 

 
2006 
2006-2007 
2006-2007 
 
2006-2010 
 
2006 

 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
 
Gemeente 
 
Gemeente 

 
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

  

aandacht voor betere verspreiding van de 
gemeenteberichten 

continu Gemeente / 
Particulier 

Maatschappelijke voorzieningen 
- nadere afspraken maken met het wijkoverleg rond 

de samenwerking met de gemeente en het 

 
2006 
 

 
Gemeente / 
Wijkoverleg 



Wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord en Oostendam 
5 april 2006 

 

44

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 

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 betreking tot mantelzorg 

 
2006 
 
2006 
 
continu 
 
2006 
continu 
 
2006 
 
 
2006 
2006 

 
Dynamiek / 
Gemeente 
Gemeente / 
Dynamiek 
Particulier / 
Gemeente 
SWOR 
SRS / Dynamiek 
/ Scholen 
Gemeente 
 
 
Gemeente 
SWOR 

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

rond de fietsverbinding Pruimendijk - Oosterpark 

 
2006 
2006-2007 

 
Gemeente 
Gemeente / 
Recreatieschap 
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Hoofdstuk 8  -  Inspraak 
 
 
Op 14 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept 
wijkontwikkelingsprogramma vrijgegeven voor inspraak. Het concept 
wijkontwikkelingsprogramma heeft met ingang van 17 februari 2006 gedurende 4 weken ter 
inzage gelegen. De terinzagelegging is gepubliceerd in De Combinatie. Gedurende de 
periode van terinzagelegging zijn de inwoners van Rijsoord en Oostendam en andere 
belangstellenden in de gelegenheid gesteld op het concept wijkontwikkelingsprogramma te 
reageren. Naast de publicatie in De Combinatie is in Rijsoord en Oostendam huis-aan-huis 
een flyer met informatie uit het wijkontwikkelingsprogramma en informatie over de 
terinzagelegging verspreid. Ook heeft op 2 maart 2006 in De Bron een inloopavond 
plaatsgevonden. Deze inloopavond is zeer druk bezocht en is ondermeer door het informele 
karakter als zeer positief ervaren.  
 
Voor jongeren is er door de Stichting Dynamiek op 16 februari 2006 een afzonderlijke 
bijeenkomst georganiseerd in De Bron. Van tevoren is de concept tekst voor het 
wijkontwikkelingsprogramma toegestuurd. Op 16 februari hebben twee jongeren aan de 
uitnodiging gehoor gegeven. Met hen zijn de punten doorgenomen die met de jeugd te 
maken hebben.  
De jongeren uit Oostendam zien nog altijd graag dat er bij het trapveldje een overdekte 
verblijfsplek wordt gerealiseerd. Zij onderkennen echter dat sommige buurtbewoners hier 
minder enthousiast over zijn. De jongeren zijn daarnaast positief over het organiseren van 
een tienersoos in Rijsoord. Zij zijn ook bereid om mee te helpen bij de inrichting. Zij zijn 
positief over het kunstgrasveld bij de Vlasstraat maar zouden graag zien dat er op dit veld 
meer sporttoernooien georganiseerd zouden worden. Volgens de jongeren is de veiligheid bij 
de brug op het Ambachtsepad dankzij het recente snoeiwerk een stuk verbeterd. Verder 
worden er door de jongeren geen plekken in Rijsoord en Oostendam als onveilig ervaren. Al 
met al zijn de jongeren positief over de plannen voor Rijsoord en Oostendam. 
 
Tijdens de periode van terinzagelegging zijn schriftelijke inspraakreacties ingediend door: 
 
Stichting Opmaat Postbus 233 3330 AE Zwijndrecht 
Dhr J.G. Kraaij Tarwestraat 23 2989 AV Ridderkerk 
LTO Noord Postbus 649 2003 RP Haarlem 
J.J.C. de Weerdt Voorweg 33 2988 CG Ridderkerk 
Boomkwekerij vd Starre bv Alfensvaart 7 2771 NM Boskoop 
G.J. van der Heijden Rijksstraatweg 334 2988 BR  Ridderkerk 
Dhr. R. van Wijngaarden Rijksstraatweg 310A 2988 BR Ridderkerk 
Familie Ingelse Rijksstraatweg 254 2988 BN Ridderkerk 
Dhr. W. de Deugd Rijksstraatweg 266 2988 BP Ridderkerk 
M.T.S. van den Hoek Waalweg 39 2988 CH Ridderkerk 
L.W. van den Hoek Lagendijk 174 2988 AD Ridderkerk 
A. van Nes Langeweg 11 2988 CC Ridderkerk 
J.A. van Nes Langeweg 9 2988 CC Ridderkerk 
Scoutingvereniging Brandaen p/a Stationsweg 94 2991 CN Barendrecht 
Stichting Bescherming Dorpsgezicht Rijsoord Postbus 2005 2980 CA Ridderkerk 
30 Bewoners Oostendam p/a Pruimendijk 306 2989 AR Ridderkerk 
L. Boon Pruimendijk 296 2989 AP Ridderkerk 
Gravestein Tarwestraat 62 2989 AW Ridderkerk 
Dhr. A.H. Hooghart Rijksstraatweg 81 2988 BB Ridderkerk 
F.Korevaar en C. den Breejen Mauritsweg 74 2988 AL Ridderkerk 
Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk Schoutstraat 5 2981 EZ Ridderkerk 
Dhr. B. van Bezooijen Rijksstraatweg 132 2988 BL Ridderkerk 
Dhr. H. Everts Rijksstraatweg 332 2988 BR Ridderkerk 
De Jong Tours B.V. Postbus 30 2980 AA Ridderkerk 
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De inspraakreacties zijn hieronder samengevat en van een reactie voorzien. De 
inspraakreacties hebben betrekking op de procedure, tekstuele aspecten, inhoudelijke 
aspecten en onderwerpen die te zijner tijd in een afzonderlijk traject aan de orde zullen 
komen. Daarnaast zijn er enkele woningbouwplannen ingediend met het verzoek deze 
plannen op te nemen in het wijkontwikkelingsprogramma.  
 
 
PROCEDUREEL 
 
Procedure 
De Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord) heeft zo’n 50 leden die in het 
buitengebied wonen en werken en had daarom betrokken moeten worden bij het opstellen 
van het wijkontwikkelingsprogramma.  
Reactie gemeente: 
Het wijkontwikkelingsprogramma is gericht op het woon- en leefklimaat binnen de 
woonwijken Rijsoord en Oostendam. Hoewel er ook wordt gewoond in het agrarisch gebied, 
is de hoofdfunctie van dit gebied niet gericht op het wonen.  
LTO Noord is door de projectgroep niet actief betrokken bij het opstellen van het 
wijkontwikkelingsprogramma. Wel zijn zowel LTO Noord als haar afzonderlijke leden, in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van het concept-wijkontwikkelingsprogramma. Dit 
heeft geleid tot een schriftelijke inspraak-reactie gericht tegen de ontwikkelingen rondom 
Rijsoord en Oostendam.  
Leden van LTO Noord, die wonen in het agrarisch gebied, en zich betrokken voelen bij de 
wijk Rijsoord en/of Oostendam, kunnen zich aanmelden voor het wijkoverleg.  
Voor meer informatie kan men ondermeer terecht bij de coördinator wijkgericht werken, mw. 
J. Bos, telefoonnummer 0180-451 321. 
 
 
TEKSTUEEL 
 
24-uurs zorg 
De Stichting Opmaat geeft aan dat zowel de georganiseerde 24-uurs zorg als de 
alarmopvolging door de Stichting Opmaat georganiseerd wordt binnen beide wijken. De 
Stichting Opmaat levert deze producten dicht bij de bewoners. 
Reactie gemeente: 
In de tekst is aangegeven dat zowel Opmaat als Internos, ondanks de ligging van Rijsoord 
en Oostendam aan de andere kant van de rijkswegen, in deze wijken op dezelfde manier 
zorg verlenen als in de andere wijken van Ridderkerk. 
 
Ouderensosen 
De Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk (SWOR) geeft aan dat zowel de soos in de Bron 
als de soos in de Korenbloem onder eindverantwoordelijkheid van de SWOR valt. De 
financiën lopen via de SWOR, en de vrijwilligers zijn vrijwilligers van de SWOR.  
Naast mensen uit Drievliet, bezoeken ook mensen uit Hendrik-Ido-Ambacht de soos in de  
Korenbloem.  
Reactie gemeente: 
De ouderensoos in de Korenbloem wordt georganiseerd door een commissie van de 
speeltuinvereniging. De ouderensoos ontvangt een bijdrage van de SWOR en de 
speeltuinvereniging. De vrijwilligers zijn zowel voor de SWOR als voor de 
speeltuinvereniging actief.  
De tekst is aangepast. 
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INHOUDELIJK 
 
Clean Clean BV 
Ten aanzien van de overlast, veroorzaakt door het bedrijf Clean Clean BV aan de 
Pruimendijk wordt een duidelijke visie gevraagd. Hierbij dienen de mogelijkheden om de 
overlast terug te dringen te worden aangegeven. Gedacht kan worden aan een beperking 
van de uitbreidingsmogelijkheden en een beperking van het aantal te behandelen 
voertuigen. 
Reactie gemeente: 
Het perceel is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost bestemd voor bedrijven die 
behoren tot categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De huidige 
bedrijfsactiviteiten vallen in categorie 2. Er is dus geen sprake van illegaal gebruik waartegen 
de gemeente op kan treden. Aan de andere kant wordt door de gemeente ook geen 
medewerking verleend aan uitbreiding van het bedrijf, voorzover hier een vrijstelling voor 
nodig is.  
 
Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten zal naar verwachting alleen plaatsvinden als het 
perceel door de gemeente wordt aangekocht, of op het perceel mogelijkheden worden 
gecreëerd voor woningbouw. Vanwege de ligging van het perceel in het buitengebied, en de 
aanwezigheid van een rijksmonument, zijn de kansen om woningbouw mogelijk te maken 
echter beperkt. Sanering lijkt financieel dan ook een moeilijk haalbare zaak. 
 
Omdat de overlast met name wordt veroorzaakt door het af- en aanrijdend vrachtverkeer, 
kan de situatie mogelijk ook worden verbeterd door een oplossing te vinden voor de overlast 
van vrachtverkeer in het algemeen, zoals de aanleg van een alternatieve ontsluiting.  
De gemeente zal de mogelijkheden hiervoor in 2006 nader bestuderen. Dit is opgenomen in 
de planning. 
 
Woningbouwlocatie Oostendam 
Voor de woningbouwlocatie Oostendam wordt gevraagd om een evenwichtig 
woningbouwprogramma met woningen voor 55 plussers en andere doelgroepen. 
Reactie gemeente: 
In het wijkontwikkelingsprogramma is in hoofdstuk 6 opgenomen dat bij de ontwikkeling van 
deze woningbouwlocatie ondermeer rekening moet worden gehouden met de behoefte aan 
55+ woningen voor de huidige 55 plussers van Oostendam en de behoefte aan woningen 
voor jongeren/starters. 
 
Ontsluitingsweg Nieuw-Reijerwaard 
Gevraagd wordt om een spoedige realisatie van de ontsluitingsweg door de polder Nieuw-
Reijerwaard, via de Hoogzandweg langs de Blaakwetering naar de Verbindingsweg, zodat 
vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven mogelijk wordt. 
Reactie gemeente: 
De ontsluiting van de polder Nieuw Reijerwaard via de nieuwe ontsluitingsweg zal zo 
spoedig mogelijk worden afgerond. De onderhandelingen over de aan te kopen gronden 
duren echter langer dan gewenst. Desondanks wordt deze nieuwe ontsluitingsweg 
binnenkort met zo’n 300 meter verlengd. 
 
Overdekte verblijfsplek Oostendam 
Omwonenden ervaren momenteel veel overlast in de vorm van lawaai, afval, wild plassen, 
vloeken e.d. door de jeugd die gebruik maakt van het trapveldje in Oostendam. De overlast 
wordt met name veroorzaakt door jongeren uit Hendrik-Ido-Ambacht. Omwonenden hebben 
bezwaar tegen een overdekte verblijfsplek op het trapveldje. Er wordt verzocht te zoeken 
naar een andere locatie. 
 
 



Wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord en Oostendam 
5 april 2006 

 

48

Reactie gemeente: 
In een brief, ondertekend door 27 jongeren uit Oostendam, is verzocht om een overdekte 
verblijfsplek. 
Aan de hand van dit verzoek is in de planning opgenomen dat de mogelijkheden voor deze 
overdekte verblijfsplek in 2006 zullen worden onderzocht. Hierbij zal worden overlegd met de 
betreffende jongeren, omwonenden/bewoners Oostendam, de buurtagent en een 
medewerker van de Stichting Dynamiek. 
 
Speelplek Mauritsweg 
Verzocht wordt om achterin de Mauritsweg een speelplaatsje te realiseren. 
Reactie gemeente: 
In het wijkontwikkelingsprogramma is in hoofdstuk 7 aangegeven dat de mogelijkheden om 
aan de noordkant van de Mauritsweg een speelplek aan te leggen in 2006 zullen worden 
onderzocht.  
 
Woningbouwlocatie terrein De Jong Tours 
De Jong Tours geeft aan voorlopig niet akkoord te gaan met het 
wijkontwikkelingsprogramma. Verzocht wordt om meer informatie omtrent de verdere 
ontwikkeling van de woningbouwlocatie op het terrein van De Jong Tours.  
Reactie gemeente: 
In de notitie woningbouwlocaties is het terrein van De Jong Tours aan de Rijksstraatweg in 
Rijsoord aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Bij de herziening van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid, ten behoeve van de ontwikkeling van het Waalbos, 
zal rekening worden gehouden met de gewenste toekomstige ontwikkeling van deze 
woningbouwlocatie.  
Door de gemeente worden stedenbouwkundige randvoorwaarden en een 
woningbouwprogramma opgesteld. Naast de stedebouwkundige randvoorwaarden en het 
woningbouwprogramma zijn de uitkomsten van verschillende onderzoeken, ondermeer met 
betrekking tot luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid, van belang voor de verdere 
uitwerking van deze locatie. 
 
 
AFZONDERLIJK TRAJECT 
 
RR 2020 
RR 2020 spreekt over een zoekgebied voor bedrijventerrein in de polder Nieuw-Reijerwaard. 
Op het overzichtskaartje staat echter een gepland bedrijventerrein aangegeven.  
 
De huidige agrarische bedrijven in de polder hebben bezwaar tegen de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein. Door de concentratie van glastuinbouwbedrijven, de nabijheid van het 
handelscentrum en de goede ontsluiting zijn de betreffende gronden bij uitstek geschikt voor 
glastuinbouwbedrijven. Ook vanwege de vele werknemers afkomstig uit de omgeving van 
Ridderkerk en de investeringen van de huidige bedrijven dient de agrarische bestemming 
behouden te blijven. 
 
De bewoners van de Rijksstraatweg hebben bezwaar tegen de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein in de polder Nieuw-Reijerwaard. Indien dit bedrijventerrein toch wordt 
gerealiseerd wordt extra aandacht gevraagd voor een bufferzone tussen het bedrijventerrein 
en de woningen aan de Rijksstraatweg. 
 
Gevraagd wordt of de gemeente Ridderkerk al beschikt over meer informatie of verder 
uitgewerkte plannen voor een eventuele toekomstige ontwikkeling. 
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Reactie gemeente: 
RR 2020 spreekt inderdaad over een nader te begrenzen zoekgebied voor bedrijventerrein in 
de polder Nieuw-Reijerwaard. De stippellijn op het overzichtskaartje bij het concept 
wijkontwikkelingsprogramma geeft de globale begrenzing van het zoekgebied aan en is 
slechts indicatief. Omdat deze (stippel)lijn de indruk heeft gegeven dat de grenzen van het 
zoekgebied al vastliggen, vervalt deze (stippel)lijn op het definitieve overzichtskaartje. Zowel 
de tekst als het overzichtskaartje zijn aangepast. 
 
In het Ruimtelijk Plan voor de Regio Rotterdam tot 2020 (RR 2020) is voorzien in de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen rond het knooppunt Ridderster. Het betreft 40 hectare 
ten zuiden van Bolnes, 40 hectare in Cornelisland, en 50 hectare in de polder Nieuw-
Reijerwaard ten zuiden van het knooppunt Ridderster. De ontwikkeling van 50 hectare in de 
polder Nieuw-Reijerwaard zou ten koste gaan van de gronden die momenteel zijn 
aangewezen als glastuinbouwconcentratiegebied. De aanduiding “Bedrijventerrein, 
potentieel zoekgebied, nader te begrenzen”, betekent dat de precieze begrenzing en 
invulling van het gebied nog moet worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking dient rekening te 
worden gehouden met de huidige bewoners en bedrijven in het gebied, om de overlast tot 
een minimum te beperken.  
 
Bij de ontwikkeling van RR 2020 heeft de gemeenteraad bezwaar aangetekend tegen 
bedrijfsontwikkeling in de polder Nieuw-Reijerwaard. Omdat de stadsregio en de provincie 
Zuid-Holland de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk achten, en de 
polder Nieuw-Reijerwaard bij uitstek geschikt vinden voor de vestiging van bedrijven, is de 
aanduiding nader te begrenzen zoekgebied voor bedrijventerrein in de polder Nieuw-
Reijerwaard gehandhaafd. 
 
Op grond van het op dit moment geldende bestemmingsplan is de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein niet zondermeer mogelijk. In de loop van 2006 zal de gemeenteraad zich 
moeten uitspreken over de vraag of hij – nu het RR 2020 op dit punt ongewijzigd is 
vastgesteld – alsnog medewerking wil verlenen aan de uitvoering van het RR 2020. 
Behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie/gemeenteraad zal worden 
aangekondigd in de Combinatie. 
 
Inmiddels zijn door Fresh World plannen ontwikkeld voor 87,3 hectare bedrijventerrein in de 
polder Nieuw-Reijerwaard over de komende 20 jaar. Pas nadat de gemeente een definitief 
standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de in RR 2020 gevraagde ontwikkeling van 
bedrijventerrein in de polder Nieuw-Reyerwaard, kan een oordeel worden gevormd over de 
plannen van Fresh World. 
 
Afvalbrengstation 
Bij de besluitvorming met betrekking tot het toekomstige afvalbrengstation wordt extra 
aandacht gevraagd voor de mogelijke nadelige gevolgen voor de wijk Oostendam in de vorm 
van verkeersoverlast en/of stankoverlast. 
Reactie gemeente: 
De besluitvorming met betrekking tot het toekomstige afvalbrengstation maakt geen deel uit 
van dit wijkontwikkelingsprogramma.  
Momenteel worden door de gemeente Ridderkerk de voor- en nadelen van deelname aan 
een gezamenlijk afvalbrengstation onderzocht. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
mogelijke gevolgen voor de wijk Oostendam. Pas nadat de uitkomsten van dit onderzoek 
bekend zijn, wordt een definitief besluit genomen.   
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Waalbos 
Behoud van de open ruimte en de agrarische bestemming van (een deel van) de polder 
Strevelshoek en Rijsoord wordt wenselijk geacht.  
De plannen voor de inrichting van het Waalbos zijn door bewoners van de Langeweg positief 
ontvangen. 
De Scoutingvereniging Brandaen heeft bezwaar tegen het inrichtingsplan voor het Waalbos 
en tegen de aanleg van een brug over de Waal ter plaatse van het recreatiegebied 
Wevershoek. 
Reactie gemeente: 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben al op 15 juli 1997 het landinrichtingsplan 
voor de herinrichting van IJsselmonde vastgesteld. De plannen voor het Waalbos maken 
deel uit van dit landinrichtingsplan. De gemeente Ridderkerk heeft ingestemd met het 
landinrichtingsplan. Om de aanleg van het Waalbos mogelijk te maken is in het geldende 
bestemmingsplan voor het merendeel van de gronden al een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. Met de aanleg van het Waalbos wordt tegemoetgekomen aan het streven naar 
meer groen en meer recreatieve mogelijkheden in de nabijheid van de woonkernen.   
 
Na overleg met belanghebbenden is door de Dienst Landelijk Gebied, in opdracht van de 
door de provincie ingestelde Landinrichtingscommissie, een inrichtingsplan voor het Waalbos 
opgesteld. 
 
De brug ter plaatse van het recreatiegebied Wevershoek dient als verbinding voor langzaam 
verkeer tussen de recreatiegebieden aan beide zijden van de Waal. Ook voorzien de 
plannen voor het Waalbos in een verbinding van regionale betekenis, die met de brug over 
de Waal, aansluit op de fietsroutes richting Barendrecht en Rotterdam. Bij de verdere 
uitwerking van de brug wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met belanghebbenden.  
 
Teneinde realisatie van het Waalbos mogelijk te maken, wordt een 
bestemmingsplanherziening opgesteld. Wanneer het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn/haar mening kenbaar te maken. 
De terinzagelegging wordt gepubliceerd in de Combinatie en op de website 
www.ridderkerk.nl. 
 
Crezéepolder 
LTO Noord maakt ernstig bezwaar tegen het realiseren van zoetwatergetijdenatuur in de 
Crezéepolder. Het huidige akkerbouwgebied biedt rust, openheid en een grote diversiteit aan 
natuur, en dient behouden te blijven. 
Reactie gemeente: 
De Crezéepolder is een nagenoeg onbebouwde landbouwpolder langs de rivier de Noord. 
De ligging van de Crezéepolder biedt een unieke kans om dichtbij de stedelijke omgeving 75 
ha nieuwe waterrijke natuur te ontwikkelen.  
 
Initiatiefnemer van dit project is Deltanatuur. Deltanatuur is een samenwerkingsverband 
tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Dienst Landelijk Gebied, de provincie Zuid-Holland, 
Staatsbosbeheer, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de Vereniging 
Natuurmonumenten. 
 
De gemeente Ridderkerk heeft ingestemd met de plannen voor de realisatie van 
zoetwatergetijdenatuur in de Crezéepolder. Teneinde realisatie van zoetwatergetijdenatuur in 
de Crezéepolder mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanherziening opgesteld. 
Wanneer het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt een ieder in de 
gelegenheid gesteld zijn/haar mening kenbaar te maken. De terinzagelegging wordt 
gepubliceerd in de Combinatie en op de website www.ridderkerk.nl. 

http://www.ridderkerk.nl
http://www.ridderkerk.nl
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Lichthinder door kassen 
Omwonenden ondervinden lichthinder door de kassen in de polder Nieuw-Reijerwaard. 
Reactie gemeente: 
Glastuinbouwbedrijven dienen te voldoen aan de voorschriften van het besluit Glastuinbouw. 
Hierop wordt toegezien door de DCMR milieudienst Rijnmond. Klachten kunnen 24 uur per 
dag rechtstreeks worden gemeld bij de meldkamer van de DCMR, telefoonnummer  
010-473 33 33.  
 
Bufferzone Veren Ambacht 
Gevraagd wordt naar de nadere invulling van de groene bufferzone tussen het 
bedrijventerrein Veren Ambacht en de woningen aan de Rijksstraatweg. 
Reactie gemeente: 
Het inrichtingsplan voor de groene bufferzone is opgesteld in overleg met omwonenden. Het 
aanbrengen van beplanting vindt gefaseerd plaats, afhankelijk van het seizoen en de 
intensiteit van de bouwwerkzaamheden in de directe nabijheid.  
 
Herinrichting Rijksstraatweg 
Verzocht wordt om op de Rijksstraatweg ter hoogte van de aansluiting met de Waaldijk en de 
Hoogzandweg een zebrapad met knipperend licht te realiseren. 
Reactie gemeente: 
Op deze locatie is geen sprake van een redelijk constante stroom voetgangers gedurende de 
hele dag. Om die reden wordt er ook geen voetgangersoversteekplaats aangelegd.  
 
Ontsluiting Waterschapshuis 
Gevraagd wordt of de ontsluiting van het toekomstige Waterschapshuis op het 
bedrijventerrein Veren Ambacht wel of niet plaats zal vinden via de Voorweg. 
Reactie gemeente: 
Het nieuwe Waterschapshuis wordt tijdelijk ontsloten via de Verenambachtseweg. De 
definitieve ontsluiting wordt later vastgesteld. Deze ontsluiting zal niet plaats vinden via de 
Voorweg. 
 
 
NIEUWBOUWPLANNEN 
 
Bouwplan Lagendijk/Rijksstraatweg 
De Stichting Bescherming Dorpsgezicht Rijsoord heeft verzocht om haar plannen voor de 
bouw van appartementen voor ouderen met bijvoorbeeld een huisartsenpost op de hoek van 
de Lagendijk en de Rijksstraatweg, op te nemen in het wijkontwikkelingsprogramma. 
Reactie gemeente: 
De betreffende gronden zijn gelegen in de polder Nieuw-Reijerwaard, aansluitend aan de 
kern Rijsoord. De polder Nieuw-Reijerwaard is bestemd voor agrarische bedrijven met 
glasopstallen en uitsluitend agrarische bedrijfswoningen. Het realiseren van burgerwoningen 
in het agrarisch gebied is in strijd met het beleid van zowel de gemeente als de provincie.  
 
Daarnaast behoort Rijsoord binnen het provinciale beleid tot de zogenaamde “kleine kernen”. 
Het beleid ten aanzien van de “kleine kernen” is erop gericht de landschappelijke waarden, 
eigen aan het buitengebied te respecteren. Als afgeleide hiervan, is het bouwen van 
burgerwoningen buiten de kern niet toegestaan. Ook het bouwen van woningen in de open 
gaten langs de Rijksstraatweg ten westen van de Lagendijk is in strijd met het “kleine 
kernen” beleid. 
 
In Rijsoord kan dan ook alleen na beëindiging of verplaatsing van overlast veroorzakende 
bedrijven gedacht worden aan het realiseren van nieuwbouwwoningen. Het perceel van De 



Wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord en Oostendam 
5 april 2006 

 

52

Stichting Bescherming Dorpsgezicht Rijsoord wordt nog altijd benut voor agrarische 
doeleinden. De overige percelen zijn in gebruik voor verkeersdoeleinden en 
groenvoorzieningen. Indien het agrarisch gebruik niet langer rendabel is, is een vrijstelling 
voor het gebruik van de gronden als tuin, groenvoorziening of waterberging meer voor de 
hand liggend. 
 
Bouwplan rond Hervormde Kerk Rijsoord 
Enkele particuliere initiatiefnemers hebben verzocht om hun plannen voor de bouw van 1 
vrijstaande woning, 4 eengezinswoningen, 36 seniorenwoningen en 11 garageboxen rond de 
Hervormde Kerk, op te nemen in het wijkontwikkelingsprogramma. 
Reactie gemeente: 
De betreffende gronden liggen grotendeels binnen het toekomstige Waalbos. Ook is een 
deel van deze gronden al aangekocht voor het realiseren van het Waalbos. Het bouwplan is 
in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en met de door de gemeente 
voorgestane nieuwe bestemming van de gronden.  
 
Bouwplan Pruimendijk 19-21 
Tijdens de totstandkoming van het wijkontwikkelingsprogramma is door de heer en mevrouw 
De Jong een plan ingediend voor de bouw van een woongroep voor 55 plussers ter plaatse 
van Nissandealer De Waal, Pruimendijk 19-21.  
Reactie gemeente: 
Dit verzoek past op zich binnen het beleid van de gemeente om na beëindiging of 
verplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven ter plaatse woningbouw mogelijk te 
maken. Nadat verder is gekeken naar eventuele stedenbouwkundige, financiële en 
programmatische randvoorwaarden, wordt door het college een definitief besluit genomen. 
De tekst is aangepast. 
 
 
 


