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Betreft: : reactie concept wijkprogramma Rijsoord VERZONGEN 1 5 „ C. 275
Geachte heer Van der Pol,

Op 7 november 2016 ontvingen wij uw brief van 3 november 2016. In het concept wijkprogramma 
Rijsoord wordt gesproken over woningbouw hoek Lagendijk/Rijksstraatweg. U vraagt of er rekening 
gehouden wordt met uw bedrijf dat naast deze locatie gevestigd is. Op 10 november 2016 heeft de 
wijkregisseur telefonisch contact met u opgenomen naar aanleiding van uw brief. U vertelde dat u contact 
heeft met de heer Rienks, adviseur Ruimte waar u uw zorgen heeft kenbaar gemaakt.

In het wijkprogramma is de woningbouw opgenomen op de hoek van de Lagendijk/Rijksstraatweg. 
Woningbouw op deze locatie is een langgekoesterde wens van zowel de wijk Rijsoord, als de 
gemeenteraad. Bij de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie worden de belangen van uw bedrijf 
ook onderzocht. Om die reden is er ook een studie gaande naar het aspect geluid. Ook het geluid van uw 
bedrijf wordt daarin onderzocht (bijvoorbeeld vrachtwagens / koelcellen et cetera). In deze studie worden 
ook uw toekomstige uitbreidingswensen meegenomen die u recent kenbaar heeft gemaakt. De studie 
wordt dan ook aangepast naar aanleiding van recente opmerkingen van uw kant zodat de studie recht 
doet aan de huidige en de toekomstige situatie.

De ontwikkeling van de woningbouw op deze locatie is voor wat betreft het wijkprogramma echter een 
gegeven. Het college heeft namelijk in principe al ingestemd mpPWörringbouw op deze locatie. Wij willen 
wel benadrukken dat bij de planvorming rekening wordt gehpdaen metpe belangen van uw bedrijf.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secret;

dhr" 7.J. Klaucke
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2980 AG Ridderkerk


