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Ouderkerk aan den IJssel, 30 augustus 2011

Wijkbezoek dorpskern Ouderkerk aan den IJssel

Het college van Burgemeester en Wethouders bracht op dinsdag 30 augustus een
wijkbezoek aan de kern Ouderkerk aan den IJssel. De collegeleden wilden zelf bekijken
wat er speelt in deze wijken en wilden door middel van een wijkbezoek de inwoners in de
gelegenheid stellen hen persoonlijk aan te spreken.

Het wijkbezoek begon met een wandeling door de wijk Ouderkerk-West waar de
werkzaamheden van het vervangen van de stenen waren begonnen. Vervolgens liep het college
via het bruggetje aan de Wulp de wijk Geer & Zijde in. Via de Sportlaan namen de collegeleden
een kijkje bij het landschapselement Ouderkerk aan den IJssel, waarna zij via het Polderpark en
de Boezem richting de Koningin Wilhelmina-school liepen. De school hebben zij een kort
bezoekje gebracht. Na deze stop vervolgde het college haar route en liep via IJsseldijk-Noord
en de Bakwetering naar De Drie Maenen.

Ter afsluiting van het wijkbezoek vond in De Drie Maenen een ‘vragenhalfuurtje’ plaats.
Enkele inwoners kwamen hier naar toe omdat zij een persoonlijke vraag aan de
collegeleden hadden.

Over het wijkbezoek aan Ouderkerk aan den IJssel zei burgemeester de Prieëlle na afloop:
‘Het was goed om door deze kern heen te lopen en stil te staan bij de verschillende
locaties. We hebben hierdoor allemaal een goed beeld gekregen van dit gedeelte van
Ouderkerk. Tijdens het wijkbezoek hebben we stilgestaan bij onderwerpen, zoals;
handhaving, jeugdoverlast, structuurvisie, ophogingswerkzaamheden en het project
“Havenfront”. Het viel mij op dat we een groene gemeente hebben en dat het groen goed
was onderhouden.

In het najaar van 2011 wordt door het college ook nog een wijkbezoek gebracht aan de
Lageweg.
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