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Samenvatting wijkontwikkelingsprogramma 
De wijk Drievliet-Het Zand is de jongste wijk in Ridderkerk. Vanaf het allereerste begin is 
naar Drievliet-Het Zand gekeken als één wijk. Daarom zijn bijvoorbeeld ook alle winkelvoor-
zieningen voor de wijk op een centraal gelegen punt in de wijk gemaakt. In de afgelopen 
jaren zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest in Drievliet-Het Zand. Voorbeel-
den hiervan zijn: opknappen Vlietplein en Wijkcentrum de Fuik. Vanaf 2006 begon ook een 
periode met belangrijke initiatieven vanuit bewoners: Wijkbudgetteam, Wijkoverleg, Wijkver-
eniging en Buurtpreventie. 
 
Bij het ontwikkelen van Drievliet-Het Zand hebben we vooral aandacht voor het samenleven 
van mensen. We hebben daarom ook gekozen voor de titel: “Ruimte voor Samenleven”. Aan 
de hand van vijf belangrijke thema’s hebben we een visie ontwikkeld op de wijk: 
 
1. Buitenruimte: De buitenruimte van de wijk is erg belangrijk. Drievliet-Het Zand moet in de 

toekomst het groene karakter behouden en we moeten dat groene karakter versterken. 
Daarnaast moet de buitenruimte ruimte bieden om veilig te kunnen spelen, recreëren, 
ontmoeten, lopen, fietsen en parkeren. 

2. Mobiliteit: In de toekomst blijft de wijk voor iedereen goed bereikbaar. Ook kunnen men-
sen gemakkelijk en veilig reizen naar de omliggende groene recreatiegebieden en ande-
re naastgelegen wijken. 

3. Voorzieningen: In de toekomst is er een ruim aanbod aan voorzieningen in Drievliet-Het 
Zand afgestemd op de behoeften van de bewoners. Er zijn veel ontmoetingsmogelijkhe-
den voor alle leeftijden. 

4. Sociaal: De verschillende maatschappelijke partners kunnen elkaar goed vinden. Zij or-
ganiseren in goed overleg met elkaar allerlei activiteiten met en voor de bewoners.  

5. Wonen: Drievliet-Het Zand wordt door alle ontwikkelingen en verbeteringen een fijne, 
groene en rustige woonwijk om in te wonen en te leven. Starters, gezinnen en ouderen 
kunnen hier een woning vinden, die aan hun eisen voldoet. 

 
De vraag is nu of het gemakkelijk is om dit te realiseren. We willen geen valse verwachtingen 
wekken. Per thema geven we in hoofdstuk 4 aan welke kansen er zijn voor de ontwikkeling 
van Drievliet-Het Zand. Ook geven we aan wat die gewenste ontwikkeling tegenhoudt.  
 
In de toekomst zijn de ontwikkeling van woningbouwlocatie Het Zand en de ontwikkeling van 
locatie de Driehoek belangrijke in het oog springende veranderingen. Ook gaan we ons sa-
men met bewoners en met de maatschappelijk partners richten op activiteiten en projecten, 
die bijdragen aan het goed met elkaar samenleven.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Samen met haar inwoners en maatschappelijke partners staat de gemeente Ridderkerk voor 
de uitdaging om de kracht van de wijken te behouden en verder te versterken. Het is de be-
doeling dat in alle wijken prettig gewoond en geleefd kan worden. Het wijkontwikkelingspro-
gramma is hierbij een belangrijk spoorboekje.  
 
Dit wijkontwikkelingsprogramma is de opvolger van het wijkontwikkelingsplan Drievliet-Het 
Zand dat in juni 2002 is vastgesteld. In vergelijking tot het vorige programma is bij het opstel-
len nadrukkelijker samenwerking met maatschappelijke partners van de gemeente en de 
bewoners van Drievliet-Het Zand gezocht. Het voor u liggende programma is 24 november 
2011 door de gemeenteraad van Ridderkerk vastgesteld. 
 
Wat is een wijkontwikkelingsprogramma?  
Een wijkontwikkelingsprogramma (WOP) is een visie op de gewenste ontwikkeling van een 
wijk over een periode van ongeveer tien jaar. In een WOP staat beschreven waar aan ge-
werkt moet worden om die visie te realiseren. Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte, zo-
als straten, groen, water, huizen en andere gebouwen. Het gaat ook om de sociale omgeving 
zoals de maatschappelijke voorzieningen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 
Het WOP geeft een totaalbeeld van de wijk en benoemt de goede en minder goede dingen. 
Het kan dan over alles gaan wat in de komende tien jaar belangrijk is.  
 
Hoe werkt een wijkontwikkelingsprogramma? 
Het is een document dat richting en sturing geeft aan de ontwikkelingen voor de wijk. Het 
WOP vormt de basis voor jaarplannen waarin concrete acties zijn opgenomen. In het WOP 
staat een overzicht van projecten en initiatieven die verder uitgewerkt moeten worden of 
waarvan de haalbaarheid moet worden onderzocht. De projecten die in het WOP staan heb-
ben een globale tijdsplanning en een globale kostenraming.  
Jaarlijks wordt bijgehouden hoe het staat met de uitvoering van de projecten en activiteiten. 
Dit wordt gedaan met de WOP-monitor. Als er tussentijds nieuwe ontwikkelingen om aan-
dacht vragen, dan worden deze onder andere met belanghebbenden uit de wijk besproken 
en kunnen er concrete acties worden opgenomen in het jaarplan. Er kan dus steeds inge-
speeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen binnen de vastgestelde visie op de wijk. Een 
WOP heeft geen juridische status, zoals een bestemmingsplan dat wel heeft. 
 
Is er een relatie met de Structuurvisie? Met de Woningbouwstrategie? Met an-
der gemeentelijk beleid? 
Het WOP past binnen een grotere visie die de gemeente heeft op alle wijken van Ridderkerk. 
Dit is de Structuurvisie. In de Structuurvisie zijn verschillende beschrijvingen van de wijken 
opgenomen in zogenaamde ‘wijkpaspoorten’. Daarin staan van elke wijk de karakteristieke 
kenmerken voor de toekomst beschreven. Die visie heeft de gemeente nog weer verder uit-
gewerkt in de zogenaamde ‘Woningbouwstrategie’. Daarin zit een advies over de gewenste 
woonmilieus in de verschillende wijken tot 2020. Naast de Structuurvisie en de Woning-
bouwstrategie wil de gemeente ook rekening houden met andere gemeentelijke beleidska-
ders waar een WOP binnen moet vallen, zoals de Milieuvisie. De Structuurvisie en de Wo-
ningbouwstrategie zijn zo belangrijk, dat ze een onderlegger vormen voor het WOP. Meer 
informatie over de Structuurvisie en de Woningbouwstrategie is te vinden op de website van 
de gemeente (www.ridderkerk.nl). 
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Hoe stellen we het wijkontwikkelingsprogramma op?  
Een WOP wordt opgesteld door de gemeente en het biedt de gemeente, bewoners, onder-
nemers en maatschappelijke partners een mogelijkheid om over alle facetten te spreken, die 
met de wijk te maken hebben. Om samen plannen te maken. Ook bij het opstellen van deze 
WOP voor Drievliet-Het Zand is veel gepraat, en hebben inwoners en andere belangrijke 
partijen veel meningen en wensen geuit. Veel van die meningen en wensen vindt u terug in 
dit document.  
 
Plangebied 
Het plangebied is de wijk Drievliet-Het Zand. Dit kunt u zien op kaart 1.1.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk twee leest u meer over de ontstaansgeschiedenis van Drievliet-Het Zand. Ook 
vertellen we wat we hebben uitgevoerd naar aanleiding van het vorige WOP. De visie op de 
gewenste ontwikkeling hebben we beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 geven we aan 
hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om deze gewenste ontwikkeling te realiseren. In hoofd-
stuk 5 vertellen we wat we gaan doen om de gewenste ontwikkelingen te realiseren. 
 
In het aparte boekje “Wijkontwikkelingsprogramma Drievliet-Het Zand: bijlagen” hebben we 
informatie opgenomen over projecten uit het vorig WOP (bijlage 1). We hebben uitgebreid de 
wijk beschreven (bijlage 2). De participatie bij het opstellen van het WOP hebben we samen-
gevat (bijlage 3). Alle projecten en activiteiten, die uit de participatie naar voren zijn geko-
men, zijn beschreven (bijlage 4). Ook hebben we de reacties op de ter inzage legging be-
antwoord in de bijlage (bijlage 5). Dit boekje met bijlagen is digitaal beschikbaar via de web-
site van de gemeente: www.ridderkerk.nl. 
 
De opbrengst van de participatie hebben we ook in een apart boekje opgenomen, zoals de 
opmerkingen van bewoners tijdens de kerstmarkt en alle artikelen van het kinderpersbureau. 
Dit is een leuk naslagwerk geworden. 
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Kaart 1.1: Drievliet-Het Zand 
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Hoofdstuk 2: Geschiedenis Drievliet-Het Zand 
 
2.1. Ontstaan Drievliet-Het Zand 
 
De wijk Drievliet-Het Zand is de jongste wijk in Ridderkerk. Eind jaren zestig, begin jaren ze-
ventig werd door de gemeente de behoefte aan nieuwe bedrijvigheid geïnventariseerd. De 
nieuwe bedrijven op Donkersloot zouden nieuwe werknemers aantrekken. De gemeente 
hoopte natuurlijk dat deze mensen met hun gezin in Ridderkerk zouden gaan wonen. 
  
Zo zijn de plannen ontstaan voor de wijk Drievliet-Het Zand. Bij de voorbereiding van de 
ontwikkeling van Drievliet is ook de ontwikkeling van Het Zand betrokken. Vanaf het allereer-
ste begin is naar Drievliet-Het Zand gekeken als één wijk. Daarom zijn bijvoorbeeld ook alle 
winkelvoorzieningen voor de wijk op een centraal gelegen punt in de wijk gemaakt. 
 
In de periode waarin het westelijk deel van Drievliet gebouwd is, werd druk geëxperimen-
teerd met de opzet van woonwijken. De lange, rechte straten uit de jaren daarvoor werden 
vervangen door grillige vormen, woonerven en open tuinen. De gedachte was dat buren 
hierdoor sneller en beter contact zouden krijgen. Inmiddels zijn de open tuinen echter ver-
dwenen achter schuttingen en groen. Het kronkelige stratenpatroon levert op sommige plek-
ken bereikbaarheidsproblemen op. Dit type wijk heeft zelfs een eigen naam gekregen: 
bloemkoolwijk. 
 
De bouw van Het Zand is rond 1990 begonnen aan de oostkant van de wijk. Naar de west-
kant toe is de bouw nog niet afgerond. Destijds is er ruimte open gelaten in verband met een 
mogelijke komst van een (ondergrondse) metro. Bij de entree naar Het Zand vanaf de Vliet-
laan was een station gepland. De ruimte daaromheen moest goed aansluiten op dit station. 
De metro met het station is inmiddels van de baan. De gemeente werkt daarom in samen-
werking met maatschappelijke partners hard aan de invulling van de Driehoek (het gebied 
tussen Vlietlaan, Erasmuslaan en Hugo de Groothof). Ook start de gemeente met de voorbe-
reidingen voor woningbouw aan de westkant van Het Zand (het gebied tussen Hugo de 
Grootlaan, Middenmolendijk, Donkerslootweg en Erasmuslaan). 
 
In Drievliet-Het Zand wonen in totaal 11360 mensen. 73,3% daarvan woont in Drievliet en 
26,7% daarvan woont in Het Zand. In tabel 2.1. is een overzicht opgenomen van de Drievliet-
Het Zand wonen behoorlijk veel mensen nog steeds in het huis dat ze als eerste bewoners 
hebben gekocht. In de leeftijdsopbouw van de wijk is dat te zien (zie tabel 2.1. en figuur 2.1.).  
 
Tabel 2.1.: Leeftijdsopbouw Drievliet-Het Zand, Drievliet en Het Zand (bron GBA 31-03-11) 
 
Leeftijdsopbouw % inwoners 

Drievliet-Het 
Zand 

% inwoners 
Drievliet t.o.v. 
totaal Drievliet 

% inwoners  
Het Zand t.o.v. 
totaal Het Zand 

Leeftijd 0-6 5,8% 5,7% 6,0% 
Leeftijd 7-12 6,8% 6,0% 9,0% 
Leeftijd 13-18 8,1% 7,3% 10,2% 
Leeftijd 19-24 6,8% 7,3% 5,4% 
Leeftijd 25- 49 28,3% 26,6% 32,6% 
Leeftijd 50-74 36,6% 39,0% 29,9% 
Leeftijd 75 en ou-
der 7,7% 8,1% 6,8% 

Totaal aantal 100% 100% 100% 
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Figuur 2.1.: Leeftijdopbouw inwoners Drievliet-Het Zand (bron: GBA 31 maart 2011) 
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2.2. Gerealiseerde projecten van 2002 tot nu 
 
In bijlage 1 hebben we een overzicht opgenomen van de projecten, die in het vorig WOP 
waren opgenomen. In dit overzicht is ook te zien welke projecten er zijn gerealiseerd en wel-
ke niet.  
 
Vlietplein 
Het Vlietplein heeft een grote opknapbeurt gehad. De uitstraling van het plein is verbeterd. 
De bedoeling is dat het Vlietplein als wijkwinkelcentrum door de ontwikkelingen in de Drie-
hoek nog aantrekkelijker wordt.  
 
Wijkcentrum de Fuik 
In wijkcentrum de Fuik heeft Stichting Sport en Welziin (voorheen stichting Dynamiek) met 
steun van de gemeente de tienersozen voor jongeren tussen 12 en 15 jaar en van 16 jaar en 
ouder opgezet. De wijkvereniging Drievliet-Het Zand heeft ook een belangrijke plek in het 
wijkcentrum. Zij is gegroeid van een wijkbelangenvereniging voor Drievliet naar een wijkver-
eniging voor heel Drievliet-Het Zand. Het wijkcentrum De Fuik hebben we ook verbouwd en 
met nieuwe frisse kleuren weer bij de tijd gebracht, zodat het nog lange tijd gebruikt kan 
worden.  
 
Terrein Hak 
In het meest westelijk deel van Het Zand lag tot voor kort transportbedrijf Hak. Door de lig-
ging van Hak konden we geen woningen bouwen in Het Zand. De mogelijkheid is er nu wel.  
 
Bewonersparticipatie 
Vanaf 2006 begon ook een periode met belangrijke initiatieven vanuit bewoners. In de wijk 
Drievliet-Het Zand is het Wijkbudgetteam erg enthousiast bezig met het (mede) organiseren 
van allerlei leuke activiteiten voor de bewoners. Het wijkoverleg Drievliet-Het Zand heeft in 
de afgelopen jaren ook een ontwikkeling doorgemaakt en adviseert over belangrijke ontwik-
kelingen in de wijk. De mensen uit het wijkoverleg proberen zo goed mogelijk de belangen 
van de bewoners te behartigen richting de gemeente en de andere maatschappelijke part-
ners. Ook belangrijk om te noemen, is de oprichting van de Buurtpreventie Drievliet-Het 
Zand. De Buurtpreventie vervult een rol in de veiligheidsbeleving in de wijk. 
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2.3. Hebben we de gewenste ontwikkelingen voor de wijk bereikt? 
Nu is de grote vraag natuurlijk of het realiseren van deze projecten en activiteiten heeft bij-
gedragen aan de gewenste ontwikkeling van de wijk. In het vorige WOP zijn per deelgebied 
(Vogelbuurt, Molenbuurt, Visbuurt, Centrum en Het Zand) de gewenste ontwikkelingen be-
schreven. Terugkijkend op deze lijst met gewenste ontwikkelingen dan zijn deze niet alle-
maal gerealiseerd. Hier kunnen we verschillende oorzaken voor bedenken.  
 
Parkeren 
In het vorig WOP vonden we “verlagen parkeerdruk door aanbrengen extra parkeerplaatsen” 
een gewenste ontwikkeling. We hebben veel gedaan om de parkeerproblemen aan te pak-
ken. Maar de bewoners klagen nog steeds over het tekort aan parkeerplaatsen en objectief 
gezien is er in sommige delen van de wijk echt sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. 
 
Het is onder andere vanwege de beperkte buitenruimte bijna niet mogelijk om extra parkeer-
ruimte te maken zonder daarvoor groen of speelruimte op te offeren. We vinden dat we dat 
zonder goede reden niet moeten doen. Het oplossen van een knelpunt voor hulpdiensten is 
zo’n  goede reden. In dit WOP schrijven we dus niet op dat we de parkeerproblemen gaan 
oplossen, maar wel dat we de knelpunten voor de hulpdiensten in de gaten willen houden en 
oplossen. 
 
Groen 
We vonden het ook belangrijk om “onderzoek te doen naar de mogelijkheden om meer een-
heid in het openbaar gebied aan te brengen waardoor de uitstraling verbetert”. Dit betekent 
dat we bijvoorbeeld bankjes allemaal dezelfde kleur geven of dat er maar één type bestrating 
gebruikt wordt. We hebben binnen bestaande budgetten veel plantsoenen opnieuw inge-
plant. We hebben veel gedaan in straten waar bomen voor problemen zorgden en we heb-
ben behoorlijk veel trapvelden opgeknapt. Maar de bewoners vinden de uitstraling van het 
openbaar gebied nog niet overal verbeterd.  
 
Grootschalige herinrichting van de openbare ruimte kunnen we vaak het beste oppakken 
wanneer we de weg en/of de riolering moeten vervangen. De afgelopen periode waren 
grootschalige vervangingen van bestrating en asfalt niet noodzakelijk. De komende periode 
is dit wel het geval. Hierdoor hopen we dat we de ambitie om de uitstraling van de openbare 
ruimte te verbeteren in de komende periode wel kunnen waarmaken. 
 
Sociale Samenhang 
We vonden het bevorderen van de sociale samenhang ook erg belangrijk. Ook in de ontwik-
keling van een woonzorgzone zijn sociale samenhang en ontmoeting belangrijke punten. Om 
dit te realiseren zijn verschillende activiteiten benoemd. Er zijn veel activiteiten georgani-
seerd bijvoorbeeld met behulp van het wijkbudget. Ook de wijkvereniging is hiermee bezig 
geweest. Er zijn altijd genoeg bewoners die willen meedoen aan een activiteit, maar voor het 
organiseren of meehelpen bij zo’n activiteit zijn nauwelijks vrijwilligers te vinden.  
 
Er kan mogelijk beter op sociale participatie worden ingezet om mensen meer bij elkaar te 
betrekken. Overigens heeft niet iedereen in Drievliet-Het Zand er behoefte aan om gezellig 
dingen met elkaar te doen (blijkt uit onderzoek). In dit WOP houden we daar meer rekening 
mee. 
 
Jongeren 
Voor jongeren zijn er in de loop van de jaren best veel dingen verbeterd. Verschillende 
speelterreinen en trapvelden zijn aangepast om ze voor jongeren geschikt te maken. Er is 
een tienersoos-aanbod in de Fuik. De plek onder de sporthal (bij de Vlietlaan) is een plek 
waar ze mogen hangen als ze dat willen. Maar er zijn zoveel jongeren in de wijk dat deze 
nooit allemaal tegelijk van deze faciliteiten gebruik kunnen maken. De tienersoos barst uit 
zijn voegen, omdat de huidige locatie in de Fuik te klein is.  
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Overal waar jongeren een plek zoeken om elkaar te ontmoeten, zijn er mensen (veelal om-
wonenden) die zich hier aan storen. Gemeente, Stichting S&W, politie en buurtpreventie 
hebben veel gedaan om overlastproblematiek te verminderen of weg te nemen (bijvoorbeeld 
trapveld Koolmees, speeltuin Korhoen). In de Driehoek willen we een buurtsportlocatie en 
een grotere jeugdvoorziening (tienersoos) realiseren. Jongeren hebben dan meer mogelijk-
heden om elkaar te ontmoeten zonder veel overlast te veroorzaken. Maar het blijft in het 
nieuwe WOP (vanwege het grote aantal jongeren en het groeiend aantal ouderen) een aan-
dachtspunt dat niet alleen met fysieke maatregelen op te lossen is. 
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Hoofdstuk 3: De Visie “Ruimte voor samenleven” 
 
Bij het ontwikkelen van Drievliet-Het Zand hebben we vooral aandacht voor het samenleven 
van mensen. Uit de analyse van de wijk en de gesprekken met bewoners en 
maatschappelijke partners blijkt dat mensen ruimte nodig hebben om prettig samen te leven. 
De term ‘ruimte’ is daarbij zowel fysiek als sociaal bedoeld. Iedereen heeft immers 
verschillende wensen voor de (vaak krappe) openbare ruimte.  
 
Drievliet-Het Zand moet zich verder ontwikkelen tot een woonwijk waarin iedereen (jong en 
oud) een plek heeft. Dit kan niet alleen ruimtelijk worden opgelost, maar vraagt ook wat van 
de mensen zelf en hoe ze met elkaar omgaan.  
 
Daarom kozen we de term ‘Ruimte voor Samenleven’ als uitgangspunt voor de ontwikke-
ling van Drievliet-Het Zand. 
 
Er zijn vijf thema’s die de visie op de wijk weergeven. Per thema wordt een blik op de toe-
komst beschreven. 
 
Buitenruimte 
De buitenruimte van de wijk is erg belangrijk. Drievliet-Het Zand moet in de toekomst het 
groene karakter behouden en we moeten dat groene karakter versterken. Daarnaast moet 
de buitenruimte ruimte bieden om veilig te kunnen spelen, recreëren, ontmoeten, lopen, fiet-
sen en parkeren. 
 
Mobiliteit 
In de toekomst blijft de wijk voor iedereen goed bereikbaar. Ook kunnen mensen gemakkelijk 
en veilig reizen naar de omliggende groene recreatiegebieden en andere naastgelegen wij-
ken. 
 
We vinden het belangrijk dat:  
– auto’s minder hard rijden op de wegen Vlietlaan, Molenvliet, Vogelvliet, Visvliet en Eras-

muslaan;  
– de wijk overal goed bereikbaar is voor hulpdiensten;  
– de routes voor langzaam verkeer richting het Vlietplein, het centrum van Ridderkerk en 

de omliggende groene gebieden waar mogelijk worden verbeterd en versterkt; 
– Drievliet-Het Zand in de toekomst goed bereikbaar blijft met openbaar vervoer;  
– het Vlietplein als wijkwinkelcentrum goede parkeervoorzieningen heeft; 
– binnen de woonzorgzone de openbare ruimte, de voorzieningen en woningen toeganke-

lijk zijn voor ouderen en minder validen.  
 
Voorzieningen 
In de toekomst is er een ruim aanbod aan voorzieningen in Drievliet-Het Zand afgestemd op 
de behoeften van de bewoners. Er zijn veel ontmoetingsmogelijkheden voor alle leeftijden. 
 
In de plannen voor de Driehoek denken we bijvoorbeeld aan voorzieningen voor jong en oud: 
sporthal, tienersoosruimte, buurtsportlocatie, levensloopgeschikte woningen en extra zorg-
voorzieningen. Er zullen veel mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Het Vlietplein, de 
Fuik, de kerk, Reyerheem, de buurtsportlocatie en de tienersoosruimte in de Driehoek zijn 
hier voorbeelden van. De verschillende maatschappelijke partners organiseren in goed over-
leg met elkaar allerlei activiteiten voor de bewoners.  
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Sociaal 
De verschillende maatschappelijke partners: Aafje, wijkvereniging Drievliet-Het Zand, Icht-
hus-kerk, wijkideeteam, wijkoverleg, winkeliersvereniging, SWOR, Stichting S&W, buurtpre-
ventie, Woonvisie, gemeente (wijkregisseur) kunnen elkaar goed vinden. Zij organiseren in 
goed overleg met elkaar allerlei activiteiten met en voor de bewoners. Zij stimuleren: 
– oudere bewoners om zelfredzaam te blijven; 
– jongeren om elkaar te ontmoeten zonder veel overlast te geven; 
– bewoners om zelf kleine projecten te organiseren om de sociale participatie te vergroten. 

 
Wonen 
Drievliet-Het Zand wordt door alle ontwikkelingen en verbeteringen een fijne, groene en rus-
tige woonwijk om in te wonen en te leven. Starters, gezinnen en ouderen kunnen hier een 
woning vinden, die aan hun eisen voldoet. 
 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de nieuw te ontwikkelen locatie op en rondom het 
Hak-terrein binnen de kaders van de Woningbouwstrategie in moet spelen op de woonwen-
sen van bewoners. De geplande ontwikkeling in de Driehoek is belangrijk voor het afronden 
van de woonzorgzoneontwikkeling. Er worden levensloopgeschikte woningen en extra zorg-
voorzieningen gerealiseerd waar behoefte aan is.  
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Hoofdstuk 4: Kansen en belemmeringen 
 
De visie op de wijk is nu helder. We weten wat de gewenste ontwikkelrichting is voor de wijk. 
De vraag is nu of het gemakkelijk is om dit te realiseren. Bij het bespreken van de resultaten 
van het vorig WOP maakten we duidelijk dat er veel dingen zijn, die de gewenste ontwikke-
lingen kunnen ‘maken’ of ‘breken’. We denken hierbij aan de kenmerken van de wijk en de 
bewoners zelf, maar ook andere aspecten kunnen een ontwikkeling versterken of tegenhou-
den.  
 
We willen geen valse verwachtingen wekken. Wanneer we bijvoorbeeld zeggen dat alle leef-
tijdsgroepen een woning moeten kunnen vinden dan is het belangrijk aan te geven dat dit 
lastig te realiseren is. We gaan namelijk geen huizen slopen om nieuwe huizen te bouwen. 
We willen dus duidelijk aangeven wat we wel en niet kunnen realiseren en waar dat mis-
schien aan kan liggen. Ook moeten we soms keuzes maken.  
 
Per thema geven we hieronder aan welke kansen er zijn voor de ontwikkeling van Drievliet-
Het Zand. Ook geven we aan wat die gewenste ontwikkeling tegenhoudt.  
 
Buitenruimte 
 
Kans 
Een kans voor de ontwikkeling van de buitenruimte is het groene imago van de wijk Drievliet-
Het Zand. Dit groene imago kan versterkt worden door bij de nieuwe ontwikkelingen in Het 
Zand en de Driehoek hieraan extra aandacht te besteden. 
 
Belemmering 
De beperkte fysieke buitenruimte en het grillige stratenpatroon maken het moeilijk om alle 
gewenste functies in de buitenruimte te maken.  
 
We willen dan zoeken naar mogelijkheden om de functies te combineren of een betere uit-
straling te geven. We bekijken bijvoorbeeld of we kleine moeilijk te onderhouden stukjes 
groen kunnen samenvoegen in een groter stuk mooi groen, waardoor de uitstraling van dat 
groen verbetert.  
 
Mobiliteit:  
 
Kansen 
– Het succes van fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen, hangt in hoge 

mate af van de mensen die aan het verkeer deelnemen. Uit onderzoek blijkt dat het beïn-
vloeden van dat gedrag goed werkt door middel van bijvoorbeeld de verlichte snelheids-
meter. Dit is dus een kans, die het succes van fysieke maatregelen kan versterken.  

– De gemeente onderzoekt of het terrein van het oude afvalbrengstation een andere func-
tie kan krijgen en in samenwerking met Trelleborg anders kan worden ingericht. Dit is 
een kans voor het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding vanuit Drie-
vliet-Het Zand met het centrum.  

 
Belemmeringen 
– Het behouden en versterken van het groene imago van de wijk belemmert het oplossen 

van de knelpunten voor hulpdiensten. De fysieke buitenruimte zorgt er voor dat er soms 
harde keuzes gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld knelpunten voor de hulpdiensten 
op te lossen.  
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– De Stadsregio is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Ridderkerk kan daarop 
invloed uitoefenen, maar de Stadsregio bepaalt uiteindelijk waar het openbaar vervoer op 
welke tijdstippen rijdt. Door bezuinigingen kan de bereikbaarheid van de wijk voor het 
openbaar vervoer onder druk komen te staan. 

 
Voorzieningen  
 
Kans 
– Het Vlietplein is opgeknapt en heeft een mooie uitstraling gekregen. Dit is een sterk punt 

en draagt bij aan de gewenste ontwikkelingen.  
– Er zijn wel kansen voor (tijdelijke) ruimte voor voorzieningen, omdat de Ursinusschool 

leeg komt. Op termijn is er ook bij de Ark en het gebouw van De Botter aan de Windmo-
len sprake van overcapaciteit. 

 
Belemmering 
Het tempo van de ontwikkeling van de Driehoek is helaas een belemmering voor de gewens-
te ontwikkeling van de wijk. Er is veel behoefte aan de voorzieningen, die daar gebouwd 
gaan worden voor zowel jong als oud. 
 
Sociaal 
 
Kans 
Een heel grote kans is dat alle betrokken partijen graag willen samenwerken en deze sa-
menwerking actief zoeken. Zij willen met elkaar iets betekenen voor de bewoners van de 
wijk.  
 
Belemmering 
Er is onderzoek gedaan naar de leefstijlen van de bewoners van Drievliet-Het Zand. Meer 
informatie hierover is te vinden in bijlage 2. Uit dit onderzoek is gebleken dat in Drievliet-Het 
Zand bijna de helft van de mensen veel waarde hecht aan goede gezellige sociale contacten 
in de buurt en op het werk. Ongeveer een kwart van de mensen in de wijk is meer gericht op 
kleinschalige sociale contacten met familie, vrienden en buren. Eén derde van de mensen is 
meer individualistisch ingesteld. 
 
Alle drie de leefstijlen vragen een andere benadering. Het is ook moeilijker om vrijwilligers te 
krijgen voor het organiseren en begeleiden van activiteiten. Hier moet rekening mee worden 
gehouden bij het aanbieden van activiteiten of bij het stimuleren van sociale participatie. 
 
Wonen  
 
Kansen 
De ontwikkeling van de Driehoek en de verdere ontwikkeling van Het Zand zijn kansen om 
de gewenste ontwikkeling op het gebied van wonen (gedeeltelijk) te realiseren. 
 
Belemmeringen: 
– Volgens de Woningbouwstrategie moet de verdere ontwikkeling van Het Zand ruimte 

geven aan de woonwensen van bewoners uit heel Ridderkerk. 
– Voor alleenstaande jongeren met een laag inkomen is het vrijwel onmogelijk om een be-

staande woning in de wijk te krijgen. Oudere bewoners (60+) uit eengezinswoningen vra-
gen naar duurdere appartementen met groot balkon. Deze woningen zijn op dit moment 
onvoldoende beschikbaar.  
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Hoofdstuk 5: Uitvoeringsprogramma 
 
Er kunnen veel dingen worden gedaan om de gewenste ontwikkelingen te realiseren. Uit de 
groslijst met maatregelen in bijlage 4 is een selectie gemaakt van haalbare en realistische 
projecten en activiteiten. Die projecten en activiteiten moeten bijdragen aan de visie. Ook is 
het belangrijk of er al budget voor gereserveerd is of dat dit eerst nog onderzocht moet wor-
den. 
 
Voor een aantal projecten en activiteiten is de financiële consequentie al aan te geven. Om-
dat er daarnaast nog gesprekken moeten plaatsvinden over wie, waarin, welke rol speelt, 
hebben we ervoor gekozen de mogelijke financieringsbron(nen) aan te geven en geen con-
creet bedrag. Voor veel projecten moeten we eerst een haalbaarheidsstudie doen om tot een 
goede planning en kostenraming te kunnen komen.  
 
In de jaarplannen is steeds de meest actuele informatie terug te vinden. Het wijkontwikke-
lingsprogramma is daarbij het uitgangspunt. De concrete vertaling van projecten zal elk jaar 
terugkomen in de jaarplannen. Daardoor is het wijkontwikkelingsprogramma niet een statisch 
document, maar kunnen we via de jaarplannen steeds inspelen op de actualiteit en op nieu-
we ontwikkelingen. Via de jaarlijkse wijkontwikkelingsprogrammamonitor wordt in beeld ge-
bracht wat de stand van zaken is van de ontwikkelingen. Zo kunnen we elk jaar aangeven 
welke resultaten er al zijn geboekt en waar een extra inspanning op iets nodig is. Voor de 
verschillende projectverantwoordelijken is dan in één oogopslag helder wat er nog moet ge-
beuren. 
 
De overzichtstabel geeft per thema de verschillende projecten en activiteiten weer. De kolom 
projectstatus geeft aan in welke fase het project of activiteit zit. Als duidelijk is wanneer een 
project of activiteit wordt uitgevoerd dan staat dit in de kolom globale tijdsplanning.   
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 Project/activiteit Project- 

status 
Globale tijds-
planning 

Wie betaalt? Is er al budget? Wie is trekker van 
deze activiteit? 

Wat is er bereikt na af-
ronding? 

Buitenruimte 
Groene karakter behouden/versterken 

1 Proef inrichting openbare ruimte in een buurt waar 
grootschalige herstraatwerkzaamheden gepland 
staan. 

Planvor-
ming 

2012-2014 Gemeente Ja Gemeente (B&U) Bewoners en gemeente 
vinden de aangepaste 
buitenruimte mooier en 
beter ingericht. 
 
 

Ruimte voor spelen 

2 Uitvoeringsplan Spelen Drievliet-’t Zand: onder-
zoek naar waar hoeveel kinderen in welke leeftijd 
wonen. Onderzoeken of speelterreinen in de om-
geving voldoen aan de wensen. Uitvoeren aanpas-
singen aan speelterreinen.  

Onder-
zoek en 
Uitvoering 

2012 Gemeente Ja Gemeente (B&U 
i.s.m. wijkregis-
seur) 

Alle speelterreinen in 
Drievliet-Het Zand zijn 
aangepast aan de leef-
tijden van de kinderen in 
de buurten. 
 
 

Veilige woonomgeving 

3 Monitoren “enge plekken” en indien nodig actie 
ondernemen. 
Politie moet aangeven waar sprake is van ‘enge 
plekken’ in relatie tot criminaliteitscijfers. 

Onder-
zoek en 
evt. uit-
voering 

Gedurende hele 
periode 

Afh. van wie 
verantwoorde-
lijk is voor de 
aanpassingen 

Moet binnen be-
staande begroting 
worden opgelost. 

Gemeente 
(wijkregisseur) 

“Enge Plekken” die door 
Gemeente of Woonvisie 
snel en binnen de be-
groting kunnen worden 
opgelost, zullen worden 
opgelost.  
 
 

Toegankelijke buitenruimte 

4 Het voor ouderen en minder-validen goed toegan-
kelijk maken van de openbare ruimte van de 
Woonzorgzone tussen de Fuik en het Ronde Sant. 

Onder-
zoek en 
uitvoering 

Afh. ontwikke-
lingen Driehoek 

Afh. van be-
nodigde aan-
passingen en 
ontwikkelin-
gen Driehoek. 

Moet binnen be-
staande begroting 
worden opgelost 

 De woonzorgzone is 
voor ouderen en min-
der-validen toegankelijk 
conform Handboek voor 
Toegankelijkheid. 
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 Project/activiteit Project- 
status 

Globale tijds-
planning 

Wie betaalt? Is er al budget? Wie is trekker van 
deze activiteit? 

Wat is er bereikt na af-
ronding? 
 

Mobiliteit 
Verkeersveiligheid 
5 Vogelvliet en Molenvliet opnieuw inrichten. 

Versmalling rijbaan door aanleg parkeerplaatsen in 
combinatie met groot onderhoud. 

Uitvoering 2011 Gemeente Ja Gemeente (B&U) Knelpunten hulpdien-
sten in omliggende 
buurten worden zoveel 
mogelijk opgelost. 
De gemiddelde snelheid 
van het verkeer neemt 
af en de oversteekbaar-
heid voor voetgangers 
is verbeterd. 

6 Visvliet en Erasmuslaan opnieuw inrichten Onder-
zoek 

Afhankelijk van 
wanneer groot 
onderhoud ge-
pland is. 

Gemeente Ja (zodra groot on-
derhoud aan deze 
wegen gepland is) 

Gemeente (B&U) De gemiddelde snelheid 
van het verkeer neemt 
af en de oversteekbaar-
heid voor voetgangers 
is verbeterd. 

7 Verbeteren oversteekbaarheid Vlietlaan tussen 
Visvliet en Molenvliet door een rijstrooksplitsing en 
30 km/u ter hoogte van de Driehoek. 

Uitvoering Afh. van ontwik-
keling Driehoek. 

Gemeente Ja Gemeente (B&U) De Vlietlaan tussen 
Visvliet en Molenvliet is 
voor langzaam verkeer 
beter over te steken. 
 

8 In beeld brengen en oplossen verkeersveiligheid 
rondom scholen. 

Onder-
zoek en 
Uitvoering 

2012-2013 Gemeente Ja Gemeente (B&U) Kinderen kunnen veili-
ger naar hun school 
fietsen of lopen. 

Bereikbaarheid hulpdiensten 

9 In beeld brengen en oplossen van knelpunten 
hulpdiensten 

Monitoren  Gedurende hele 
periode 

Gemeente Moet beschikbaar 
komen zodra er 
knelpunten moeten 
worden opgelost. 

Gemeente (B&U) Geen knelpunten meer 
voor hulpdiensten. 

10 Verbeteren vindbaarheid van straten in Drievliet. 
 

Onder-
zoek  

2012 
 

Gemeente Ja, binnen bestaan-
de begroting 

Gemeente (B&U) Straten in Drievliet zijn 
beter te vinden. 
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 Project/activiteit Project- 
status 

Globale tijds-
planning 

Wie betaalt? Is er al budget? Wie is trekker van 
deze activiteit? 

Wat is er bereikt na af-
ronding? 

  
Uitvoering 

 
2012 

 
Afh. uitkomsten 
onderzoek 

Parkeren 
11 Tijdelijk uitbreiding parkeerplaatsen rond Vlietplein 

(vooruitlopend op ontwikkeling Driehoek) 
Planvor-
ming 
Uitvoering 

2011 Gemeente  Gemeente (wijk-
regisseur) 

Parkeerproblematiek 
rondom Vlietplein is 
tijdelijk opgelost (voor-
uitlopend op ontwikke-
ling Driehoek). 

Routes langzaam verkeer 

12 Verbeteren verbinding met de Griend:  
– verbeteren bestaande verbinding voor lang-

zaam verkeer vanaf viaduct Havenkanaal rich-
ting jachthaven (aanleg voetpad). 

Uitvoering Afh. beschik-
baar stellen 
budget 

Gemeente  Gemeente (B&U) De Griend is voor lang-
zaam verkeer beter 
bereikbaar vanuit het 
Zand. 

13 Verbindingen richting Oosterpark voor minder vali-
den verbeteren. 

Uitvoering 2012 Gemeente Ja Gemeente (B&U) Minder validen kunnen 
goed bij het Oosterpark 
komen. 

Voorzieningen 

Ontmoeten 

14 Vlietplein aantrekkelijker maken om te ontmoeten 
en recreëren. 

Uitvoering doorlopend Diverse partij-
en 

 Winkeliersvereni-
ging i.s.m. andere 
wijkpartners 

Het Vlietplein is een 
levendig plein waar men 
elkaar kan ontmoeten. 

15 Stimuleren buurtfunctie Reyerheem en nieuwe 
zorgwoningen. 

Uitvoering Vanaf 2011 Aafje Ja Aafje Ouderen kunnen elkaar 
bij Reyerheem ontmoe-
ten. 
 

16 Mogelijkheden onderzoeken creëren extra ruimte 
in wijkcentrum de Fuik voor activiteiten. 

Onder-
zoek 

 Afh. van op-
lossing 

Nee, afh. van uit-
komst onderzoek. 

Gemeente i.s.m. 
ander partijen, die 
wel ruimten be-
schikbaar hebben. 
 
 
 
 

Bewoners hebben ruim-
te om activiteiten te 
doen (en organiseren). 
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 Project/activiteit Project- 
status 

Globale tijds-
planning 

Wie betaalt? Is er al budget? Wie is trekker van 
deze activiteit? 

Wat is er bereikt na af-
ronding? 

17 Onderzoek naar de tijdelijke gebruiksmogelijkhe-
den Ursinusschool 

a. Onder-
zoek 
 
 
 
b. Uitvoe-
ring 

2011 
 
 
 
 
Afh. uitkomsten 
onderzoek 

Gemeente Ja 
 
 
 
 
Nee 

Gemeente (wijk-
regisseur) i.s.m. 
S&W 

Duidelijkheid of en op 
welke manier de Ur-
sinusschool tijdelijk 
gebruikt kan worden. 
 
Omwonenden worden 
bij het gehele onder-
zoek en de uitvoering 
nadrukkelijk betrokken. 

18 Onderzoek naar de invulling locatie Ursinusschool. Onder-
zoek 
 
 
 
 
Uitvoering 

Afh. van uit-
komst onder-
zoek tijdelijke 
gebruiksmoge-
lijkheden. 
 
Afh. uitkomsten 
onderzoek 

Gemeente n.v.t. 
 
 
 
 
 
Afh. uitkomsten 
onderzoek 

Gemeente (S&B) 
I.s.m. wijkregis-
seur / Woonvisie / 
Aafje / S&W 

Er is een definitieve 
invulling gevonden voor 
de locatie Ursinus-
school, die recht doet 
aan de gewenste ont-
wikkeling van de wijk. 

19 Op termijn onderzoek naar hoe om te gaan met 
overcapaciteit De Ark en De Botter (Windmolen). 
 

Onder-
zoek 
 
Uitvoering 

Onbekend 
 
 
Afh. uitkomsten 
onderzoek 

Gemeente n.v.t. 
 
 
Afh. uitkomsten 
onderzoek 

Gemeente (S&B) 
i.s.m. wijkregis-
seur 

Er is een definitieve 
invulling gevonden voor 
deze locaties, die recht 
doet aan de gewenste 
ontwikkeling van de 
wijk. 

Gezondheidszorg 

20 6 minuten zones AED’s uitbreiden. 
 
Dit wordt door actieve vrijwilligers uitgevoerd. 

Onder-
zoek / 
Uitvoering 

Onbekend 
 

Afh. van mid-
delen, die 
vrijwilligers 
beschikbaar 
krijgen. 

Vrijwilligers probe-
ren hiervoor fondsen 
en budgetten probe-
ren aan te spreken. 
Belangrijk punt is 
wel dat er ook kos-
ten voor onderhoud 
en training gemaakt 
moeten worden.  
 
 

Vrijwilligers Uitbreiding van het aan-
tal 6 minuten zones 
AED. 
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 Project/activiteit Project- 
status 

Globale tijds-
planning 

Wie betaalt? Is er al budget? Wie is trekker van 
deze activiteit? 

Wat is er bereikt na af-
ronding? 

Sociaal 
Activiteiten algemeen 

21 Onderzoek doen naar de wensen van bewoners 
voor activiteiten. 

Onder-
zoek 

2012 S&W Ja S&W Inzicht in de wensen 
van bewoners voor 
activiteiten. 

22 Ontmoeting tussen alle lagen stimuleren door mid-
del van kleine projecten.  
 
 
 
 

Uitvoering  Doorlopend Diverse partij-
en 

Afh. van budgetten 
diverse partijen 

Diverse partijen Er zijn voor iedereen 
activiteiten waarbij veel 
ontmoetingsmogelijkhe-
den zijn. 

23 Ontwikkelen activiteitenkalender Drievliet-Het 
Zand. 
 

Uitvoering  Aafje Ja Aafje i.s.m. ande-
re wijkpartners 

Publiciteit voor de activi-
teiten van alle maat-
schappelijk partners en 
betrokken verenigingen 
en organisaties. 
 

24 Aanpak werven vrijwilligers, jongerenaanwas be-
vorderen. 

Onder-
zoek 
 

Doorlopend S&W Ja Connect2Act Er zijn voor alle activitei-
ten voldoende vrijwilli-
gers. 

Activiteiten jongeren 
25 Ontmoetingsmogelijkheden jongeren begeleiden 

en monitoren door diverse activiteiten (brede 
school, tienersoos e.d.).  

Uitvoering Doorlopend S&W Ja Gemeente (S&B), 
S&W 

Jongeren ontmoeten 
elkaar zonder overlast 
voor de omgeving te 
veroorzaken. 
 

Activiteiten ouderen 
26 Vergroten zelfredzaamheid ouderen Uitvoering Doorlopend   Aafje / SWOR  
Activiteiten bewoners 
27 Bewoners stimuleren om kleine projecten op te 

pakken. 
Uitvoering Doorlopend Diversen Afh. budgetten di-

verse partijen 
S&W Bewoners pakken sa-

men dingen op (bijv. 
ontmoetingsprojecten of 
aanpak van kleine er-
gernissen). 
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 Project/activiteit Project- 
status 

Globale tijds-
planning 

Wie betaalt? Is er al budget? Wie is trekker van 
deze activiteit? 

Wat is er bereikt na af-
ronding? 

Wonen 
Woningvoorraad 

28 Planvorming, besluitvorming en realisatie Driehoek Planvor-
ming (be-
sluitvor-
ming) 
 
Realisatie 

Besluitvorming 
verwacht 2012 

  Woonvisie Deze ruimte is multi-
functioneel ingericht met 
voorzieningen voor jong 
en oud. 
 
 
 
 

29 Planvorming, besluitvorming en realisatie Het Zand Planvor-
ming (be-
sluitvor-
ming) 
 
Realisatie 

Besluitvorming 
verwacht eind 
2011 

 Ja 
 
 
 
 
Nee (Ja, na besluit-
vorming) 

Gemeente De plannen op deze 
locatie spelen binnen de 
kaders van de Woning-
bouwstrategie in op 
woonwensen van be-
woners. 

Goede woningen 
30 Verminderen energiegebruik van bestaande huur-

woningen 
Uitvoering 2012-2020 afh. 

van planning per 
complex. 

Woonvisie Ja Woonvisie Huurwoningen zijn 
energiezuinig. CO2 uit-
stoot is verminderd. 

31 Stimuleren verminderen energie gebruik particulie-
re woningen 

Uitvoering doorlopend Diverse partij-
en 

Ja via 
www.energiesubsidi
ewijzer.nl 

Huiseigenaren Koopwoningen zijn 
energiezuinig 

32 Vergroten aanbod toegankelijke woningen voor 
senioren rond het Vlietplein en de zorgvoorzienin-
gen in de wijk.  

Uitvoering 2012-2017 tij-
dens onder-
houdswerk-
zaamheden. 
 
 
 
 
 
 

Woonvisie Ja Woonvisie i.s.m. 
Aafje en SWOR 

Huurwoningen in de 
Woonzorgzone zijn 
toegankelijk voor oude-
ren en minder-validen. 
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 Project/activiteit Project- 
status 

Globale tijds-
planning 

Wie betaalt? Is er al budget? Wie is trekker van 
deze activiteit? 

Wat is er bereikt na af-
ronding? 

Rustig wonen  

33 Onderzoek mogelijkheden met Waterschap realisa-
tie stiller asfalt op Rotterdamseweg 

Overleg 
met Wa-
terschap 
 
Uitvoering 

 
 
 
 
Bij groot onder-
houd Rotter-
damseweg 

Gemeente 
 
 
 
Afh. uitkom-
sten overleg 
met Water-
schap 

Ja 
 
 
 
Afh. uitkomsten 
overleg Waterschap 
 
 

Gemeente 
 
 
 
Waterschap 

Bewoners ervaren min-
der geluidoverlast van 
de Rotterdamseweg. 

 


