
 

 

 
Nieuwsbrief Herinrichting Rijen Noord Oost – December 2021 

 
Aanleiding 

Wortelopdruk is een van de problemen die we als gemeente willen oplossen bij de herinrichting van straten 
in het noordoosten van Rijen. Daarnaast willen we de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig, 
fietsvriendelijk en veilig inrichten. In totaal pakt de gemeente zeven straten aan. Dit gebeurt straat voor 
straat en in overleg met de bewonerswerkgroepen en andere betrokken partijen. 
 
Stand van zaken Riekevoort/Mosselaar  

Goed nieuws! Samen met de bewonerswerkgroep en andere betrokken partijen zijn we inmiddels tot een 
definitief ontwerp gekomen. Op 7 december heeft het college dit definitief ontwerp vastgesteld en besloten 
de raad te vragen om het budget voor de uitvoering vrij te maken. Op 18 januari wordt het ontwerp en de 
onderbouwing ervan besproken door de raadscommissie. Op 31 januari zal de gemeenteraad zich erover 
buigen.  

 

Wat gaat er nu gebeuren? 

Als de gemeenteraad het voorstel bekrachtigt, dan kunnen we verder met de volgende stap: de technische 
uitwerking, contractvorming en aanbesteding. Ook worden dan de benodigde vergunningen en 
ontheffingen aangevraagd. We verwachten dat de uitvoering op zijn vroegst ergens in de tweede helft van 
2022 van start zal gaan.  

 
Stand van zaken Doornbos  

Half oktober hebben we met de bewonerswerkgroep het ontwerp besproken dat de voorkeur heeft 
(voorkeursvariant). Een punt dat daar ter sprake kwam is de beperkte ruimte en het parkeren in de 
zijstraten. Omdat er zo weinig ruimte is, is er onderzocht waar de kadastrale grenzen liggen. Op sommige 
plekken is er nog ruimte te benutten, alleen zou dit betekenen dat er bijvoorbeeld groen zou verdwijnen. 
Op 7 december is dit besproken met de bewonerswerkgroep. We kijken nu hoe we de zijstraten zo optimaal 
mogelijk kunnen inrichten met de beperkte ruimte die er is. 

 

Stand van zaken Sterkenhoeve  

De werkgroep heeft inmiddels verschillende schetsvarianten ontvangen van de Sterkenhoeve. Alle varianten 
hebben voordelen, nadelen en punten van aandacht. We kunnen ook een combinatie gaan maken van de 
verschillende opties. Op maandag 13 december hebben we deze varianten in een onlinebijeenkomst 
besproken met de werkgroep. Met de punten die genoemd zijn gaan we terug naar de tekentafel om een 
schets te maken die het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden. Deze schets bespreken we in een 
volgend overleg. In de tussentijd gaan we aan de slag met het opstellen van een afwegingsnotitie. Dit is een 
document waarin we de voor- en nadelen benoemen van het behouden en van het vervangen van de 



 

 

huidige bomen. Dit gebruikt het college om een besluit hierover te nemen. Als het besluit genomen is gaan 
we aan de slag om het ontwerp definitief te maken, zodat dit, net als bij Riekevoort/Mosselaar kunnen gaan 
voorleggen aan het college.  

 

Wanneer zijn de andere straten aan de beurt?  

Voor de straten Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek is de fase van onderzoeken zo goed als afgerond. Dit 
betekent dat alle dingen die belangrijk zijn om mee te nemen in de gesprekken, schetsen en ontwerpen, 
verzameld zijn. We zullen in de loop van volgend jaar starten met het vormen van de werkgroepen. Daarna 
volgen we dezelfde stappen als met de straten die al in ontwikkeling zijn. Wilt u meer weten over welke 
stappen wanneer genomen worden? Kijk dan op https://leefjeomgeving.nl/rijen- noordoost. Hier kunt u 
ook op elk moment contact met ons opnemen of een opmerking plaatsen.  

 

Stand van zaken riolering Rijen NO  

Op lange termijn moeten er maatregelen genomen worden om het risico op wateroverlast bij hevige 
regenval te verminderen. De gemeenteraad heeft op22 november ingestemd met het ontwerpen van een 
‘blauwe ader’ voor Rijen NO. Deze blauwe ader is een aparte rioolleiding voor het afvoeren van overtollig 
regenwater naar de overstortvijver bij Wolfsweide. Voordelen van deze maatregel zijn ook dat we minder 
water naar de zuivering afvoeren en dat schoon water naar de vijver gebracht wordt, wat de waterkwaliteit 
ten goede komt. 

 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw wijk  

Kent u iemand in de buurt die nog niet is aangemeld voor de nieuwsbrief van de herinrichting? Laat diegene 
weten dat aanmelden voor de nieuwsbrief makkelijk en snel kan via: https://leefjeomgeving.nl/rijen- 
noordoost. Via deze website blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u op elk moment 
uw vraag stellen of uw mening geven.  

Mocht dit niet lukken, dan kunt u uw aandachtspunten ook per mail doorgeven via: 
wernercoremans@abg.nl.  

 

Een jaar komt ten einde 

Wij kijken tevreden terug op de samenwerking in 2021. Mede dankzij uw bijdrage hebben we mooie 
stappen kunnen zetten richting een verbeterd Rijen Noord Oost. Het jaar is bijna voorbij, maar de 
herinrichting van Rijen Noord Oost nog niet. We hopen dan ook dat we de prettige samenwerking voort 
kunnen zetten in het nieuwe jaar. We wensen u allen een fijne kerst en een gezond 2021 toe! 

 

 


