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1. Voorbereidingsfase 

1.1. Uitkomst straatgesprekken 
 
Buitenruimte / groen / onderhoud / milieu 
Sterk 

 ruimte 
 erg leuk 
 groen 
 bollen leuk 
 groen, vijver voor de deur 
 groen aanwezig 
 groen 
 groen 
 voldoende 
 groen wordt goed onderhouden 
 groen is goed 
 geen last van wateroverlast 
 schone buurt 
 groen genoeg 
 mooie wijk met veel groen 
 ziet er gezellig uit 
 kan goed naar buiten 
 groen / openbare ruimte 
 openbare ruimte / groen 
 groen goed 
 openbare ruimte / groen over het 

algemeen uitstekend 
 tuinen zijn groot 
 groen 
 genoeg groen 
 groene wijk 
 groenvoorziening 
 bomen behouden 
 groen / ruimtes 
 waterhuishouding 
 milieu 
 waterhuishouding 
 groenvoorzieningen 
 brede stoepen 
 onderhoud ruimte goed 
 openbare ruimte goed 
 kwaliteit openbare ruimte goed 
 waterhuishouding 
 waterhuishouding 
 kwaliteit openbare ruimte is prima 
 Groen en bomen heel goed 
 groen is mooi, groene bespreking 
 groen is fijn 

 
Zwak 

 luchtvervuiling groot probleem 
 minder hondenpoep zou fijn zijn 
 voetpad van 't Zand naar het centrum 

moet er komen 
 last van fijnstof, moet vaak het balkon 

schoonmaken 
 weghalen skatebaan 
 roet – verkeer 
 te weinig groen, meer bomen 
 verpaupering 
 trottoir slecht 
 gladheid schoonmaken 
 bestrating 
 weinig groen 
 lopende vanaf 't Zand naar het 

centrum  door industrieterrein is 
onhandig en niet gezellig, geen 
voetpad 

 meer aandacht voor onderhoud van 
speeltoestellen 

 Vlietplein zou vaker geveegd moeten 
worden 

 al 3 jaar lang tegen rommel aankijken, 
het is hopeloos zoals het nu is 

 Vijver Vlietplein duurt erg lang 
 luchtvervuiling / zwarte roet van A 15 / 

A 16 
 openbare ruimte slecht 
 water afvoer Vlietplein slecht 
 luchtverontreiniging 
 verzorging van het openbaar groen 

kan beter 
 slop achterom, grote plassenboom 
 wortels 
 te weinig kliko's voor plastic 
 vijver 
 te weinig bankjes 
 te weinig vuilnisbakken 
 slechte bestrating 
 weinig bankjes langs driehoek 
 groen wordt slecht onderhouden 
 meer hondenbakken 
 bankjes park Heyerheem 
 Paltrekmolen bestrating 
 hondenpoep 
 bestrating 
 groen loopt terug 
 meer groenvoorziening 
 bankjes op plein en park 
 bomen, groenwortels – tegels omhoog 
 onderhoud gemeente 
 bossages beter onderhouden 
 zwerfafval 
 openbare ruimtes / groen 
 milieu (geluidsschermen) 
 rommel op straat 
 vijver gevaarlijk voor kinderen 



 4 

 bestrating windmolen slecht 
 vijver dichtgooien 
 meer verlichting 
 papier- en flessenbakken meer 

leeghalen 
 vijver duurt te lang 
 tocht altijd op Vlietplein, wind, kou 
 bestrating achterrijde 
 erasmuspaden betegelen 
 meer hondenpoepbakken aan de rand 

van het Erasmuspark 
 
Bedreigingen 

 Zebra Brasem slecht 
 A15 / A16 luchtvervuiling 
 Visvliet waterhuishouding slecht 
 hondenstront op dijk 
 fijnstof verkeer 
 prullenbak op de dijk i.v.m. 

hondenpoep (nu veel in de bak bij 
bushalte) 

 op verschillende plaatsen (brandgang) 
donker 

 luchtverontreiniging 
 onderhoud sportveldjes kan beter 

 
Kansen 

 veel groen / grasvelden 
 aandacht voor openbaar groen, 

verrommeling aanpakken 
 sneller de vijver afmaken, nu al drie 

jaar bezig 
 ruimtes groengebied 
 luchtkwaliteit kan beter (overkapping) 
 uitdagende, groene natuurelementen 

speeltuin 
 groen en dorpse karakter versterken 
 bladkorven plaatsen 

 
Subvragen (overige opmerkingen) 

 beter onderhoud van paden voor en 
achter woningen 

 speeltuintjes voor kinderen van 7/8 
wordt gemist 

 kinder speelgelegenheden, groen 
 Groenstrook (gorzen / wijk) beter 

beloopbaar pad 
 hondenspeelveld (op grasveld bij 

Ronde Sant) 
 landelijk en dorps wonen moet blijven 
 verloederd, gemeente doet weinig 
 luchtkwaliteit 
 luchtkwaliteit: gevoelig voor open 

haard luchten 
 
 
 
 

 
 
Voorzieningen / bebouwing / aanbod 
 
Sterk 

 Vlietplein is opgeknapt, hierdoor daar 
vaker winkelen 

 Vlietplein 
 woningen 
 goede voorzieningen 
 goede winkelvoorzieningen 
 woonklimaat en winkels 
 woonklimaat 
 winkels 
 goede scholen 
 De Fuikgoede woningen 
 goed winkelaanbod 
 goeie woningen 
 winkels dichtbij 
 mooi plein 
 alles in de buurt 
 kan voor alles terecht 
 winkelaanbod 
 winkelkeuze voldoende 
 voldoende maatschappelijke 

voorzieningen 
 goed woon klimaat 
 voorzieningen 
 winkels genoeg 
 prettige woonomgeving 
 voorzieningen dichtbij 
 woonklimaat is goed 
 winkels zijn goed 
 maatschappelijke voorzieningen 

uitstekend 
 woonklimaat is prima 
 winkels goed 
 mogelijkheid om eten op te halen 
 genoeg activiteiten 
 winkels dichtbij 
 markt leuk 
 veel speelplaatsjes 
 genoeg winkels 
 Het Zand ruim opgezet 
 veel speelplaatsen 
 genoeg speelplekken 
 er zijn winkelvoorzieningen voor de 

eerste behoeften 
 winkels genoeg 
 winkelaanbod goed 
 dichtbij winkelcentrum, alle dagelijkse 

behoeften 
 woon goed 
 trekpleister 
 prima plein 
 prima winkelaanbod 
 woonklimaat prima 
 winkels zijn prima op Vlietplein 
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 woonbebouwing 
 maatschappelijke voorzieningen 
 winkels 
 zeer tevreden over woon / 

leefomgeving 
 tevreden over woonbebouwing 
 woonklimaat goed 
 winkels goed in orde 
 inrichting 
 winkelcentrum 
 verschillende soorten huizen 
 genoeg te doen voor ouderen 
 winkels voor dagelijkse behoeften 
 speelterreinen genoeg 
 genoeg voorzieningen 
 prettig wonen 
 winkels dichtbij 
 goed huizen 
 Vlietplein 
 woonbebouwing 
 woonklimaat 
 maatschappelijke voorzieningen 
 winkels / bedrijven 
 woonbebouwing 
 winkels / bedrijven 
 woonklimaat 
 laagbouw woonomgeving 't Zand 
 genoeg maatschappelijke 

voorzieningen 
 voorzieningen 
 winkels prima 
 variabele woningen 
 winkelcentrum 
 veel te doen voor kinderen 
 tevreden over maatschappelijke 

voorzieningen 
 woonklimaat 
 winkels 
 kwaliteit woonbebouwing 
 maatschappelijke voorzieningen 
 winkels prima 
 woonklimaat 
 leuke keuze van winkels 
 huis van Woonvisie is prima 
 geen klagen over winkels 
 Woonvisie prima 
 maatschappelijke voorzieningen geen 

klachten 
 thuiszorg prima geregeld 
 winkels zijn heel goed, je hoeft niet 

naar het dorp 
 verschillende woningen is mooi 
 winkel aanbod 

 
 
 
 
 

 
Zwak 

 buitenschoolse activiteiten 
 voor hele kleine kinderen 0-3 jaar geen 

speeltuinen 
 weinig kans voor kinderen 
 ambulancepost moet terug 
 55+ woningen geen sociale 

samenhang 
 meer speelmaterialen vanaf 6 jaar 
 meer evenementen voor de jeugd 
 meer mannenaanbod programma De 

Fuik 
 woningen worden duurder 
 te weinig appartementen / bungalows 

voor senioren 
 Vlietplein verbouwen 
 geen bioscoop 
 mis kaasboer 
 geen flatgebouwen 
 laatste 4 jaar veel rotzooi om het 

winkelplein (verbouwing)weekend 
geen arts / apotheker 

 geen huishoudwinkel 
 graag Blokker en slijter 
 lunchroom moet steun krijgen v.w.b. 

de vergunning 
 visboer is weg 
 geen huisarts, alles in Oost 
 geen ontmoetingsruimte voor ouderen 
 sportcentrum i.p.v. Huisarts 
 Geen Blokker 
 geen Blokker 
 halfpipe weghalen 
 weinig plekken voor jongeren 
 missen speelgelegenheid tot 12 jaar 
 skatebaan weghalen 
 mist bioscoop 
 huizenprijzen en huurprijzen te hoog 
 geen school in 't Zand 
 Blokker of Marskramer ontbreken 
 woningen en verlichting 
 geen kroeg, geen biljart 
 niks voor hangjeugd & 50+ 
 skatebaan weghalen 
 ontmoetingsruimte voor eind van de 

middag en 's avonds 
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Bedreigingen 

 te klein huis – behuizing 
 55+ woning niet bekend 
 winkels –> blijven 
 niet ergens anders boodschappen 

doen / gaan winkelen 
 bebouwing sporthal Driehoeksveer 
 hoek Vlietplein 
 nieuwe driehoek, neemt zicht weg 
 waarom geen enquête over 

bijvoorbeeld pleinindeling 
 mix aan woningen toepassen, ook 

voor ouderen 
 er wordt weinig tot geen rekening 

gehouden met gehandicapten 
parkeerplekken 

 ambulance moet terug 
 
Kansen 

 goede woningen, vernieuwen 
badkamer / keuken 

 winkels gezellig en goed aanbod 
 computerles in De Fuik 
 't Zand afmaken 
 investeren in woningen 
 geen probleem met woningen naast 

HAK 
 meer jonge gezinnen huisvesten 
 meer doorloopwoningen oud – jong 
 ambulance moet terug 
 nieuwe sporthal Driehoeksveer, 

nieuwe bankjes 
 wonen veel alleenstaanden 
 Marskramer / Blokker 
 betaalbare woningen, sociale sector 

aanhouden 
 ambachtelijke winkels 
 electrazaak Vlietplein 
 genoeg woningbouw 
 mis de H&M shop 
 er is weinig voor ouderen 
 ontmoetingsruimte zoals in West 
 meer activiteiten op Vlietplein 
 slijterij, visboer, shoarmazaak op 

Vlietplein 
 tennis Oude Lande 
 nieuwsbrief 
 meer voor de jeugd4-16 jarigen 

kunstgrasveld 
 winkels in 't Zand 
 speelterrein voor grotere (trapveld) 
 knutselen voor kinderen in de wijk 
 huisarts in de wijk voor ouderen 
 dokter in de buurt voor ouderen 
 't Zand heeft te weinig voor de jeugd, 

bijvoorbeeld Cruyffcourt, 
tafeltennistafel 

 geen bankjes i.v.m. hangjeugd 
 dokterspost 
 meer organiseren voor kinderen, ook 

tijdens vakanties 
 sporthal + jeugdhonk voor de jeugd in 

Driehoek 
 slijterij 
 Blokker 

 
Subvragen (overige opmerkingen) 

 mist visboer op Vlietplein 
 hondenspeelveld (op grasveld bij 

Ronde Sant) 
 staan de blauwe flats er nog over tien 

jaar aan de Erasmuslaan? 
 Jeu de Boulesbaan op Vlietlaan: 

sociale cohesie 
 over tien jaar volgebouwde wijken 
 een leuke huishoudelijke artikelenzaak 

op Vlietplein 
 in Drievliet – 't Zand is enige vrij 

vestiging 
 De Loods voor de jeugd een hele 

verbetering 
 luxe appartementen 
 dorps wonen is prettig 
 het is goed wonen, leuke mensen, 

leuke buurt 
 wat kan een kerk in de buurt 

betekenen? (Ichtuskerk) 
 een nieuw gezin met jongere kinderen 

verhuist, omdat er veel oudere buren 
zijn, minder speelvriendjes in de buurt 

 mist terrasje (gezellig kroegje) 
 geen hoogbouw 
 Vlietplein is mooi geworden, er is meer 

te doen 
 liever laagbouw 
 mis ziekenhuis / dokterspost / 

ambulance 
 schaatsbaan had niet weg gemoeten 
 starterswoningen voor jongeren, 

anders vergrijst de wijk 
 huren aanpassen voor jongeren, 

doorstroming bevorderen 
 betaalbare woningen slopen 
 verdeling scheef, kleine gezinnen in 

grote huizen 
 betaalbare woningen in flat, niet voor 

grote woningen 
 meer woningen in de buurt 
 kleine horecagelegenheid Vlietplein 

shoarma is erg leuk, moet doorgaan 
(vergunning)leuke activiteit op 
Vlietplein (Koninginnedag 
bijvoorbeeld) 
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Veiligheid (beleving) 
 
Sterk 

 veiligheid – deurbelbeleid is goed 
 graffiti verwijderd van geluidsscherm 
 veiligheid 
 voel me veilig 
 geen overlast 
 veilig gevoel 
 prettig dat er buurtpreventie is 
 veiligheid 
 voelen ons veilig 
 geen last van jeugd 
 veiligheid buurtpreventie, veilig 
 veilig 
 voelt zich veilig 
 veilig 
 veiligheid in de wijk 
 redelijk veilig 
 voelt zich veilig 
 geen last van hangjongeren meer 
 geen vandalisme 
 veilig 
 buurtpreventie prima 

 
Zwak 

 hangjongeren eng voor jongere jeugd 
 vuurwerk 
 groepjes jeugd 
 in het weekend jongeren laat naar huis 

met overlast, politie gebeld 
 's nachts vernielingen (Halloween) 
 overlast van jeugd bij sluiting van de 

winkels 
 overlast van jongeren geeft aan dat er 

weinig te doen is 
 onder de sporthal niet veilig 
 vuurwerk 
 veiligheid 
 gemeente is van goede wil, maar 

jeugd maakt veel kapot 
 weinig voor de jeugd 
 plek pinautomaat onveilig 

 
Bedreigingen 

 last van burenoverlast – geen begrip 
voor elkaar 

 overlast jongeren 
 baldadigheid jongeren 
 vuurwerk 
 hangjongeren houden bewoners 

wakker 
 
Kansen 

 meer veiligheid, er wordt te hard 
gereden 

 buurtpreventie samenwerking met 
politie verbeteren 

 
Subvragen (overige opmerkingen) 

 leuke en veilige woonomgeving 
behouden 

 onveilige situatie bij Bongerd tijdens 
halen en brengen van kinderen 

 rustige, veilige, prettige buurt 
 mis politieaandacht voor 

hondenoverlast, wordt niet op 
gecontroleerd 

 bekende hangplekken die zich 
verplaatsen door R'kerk 

 als je als bewoner iemand aanspreekt 
(bij overlastgevende jongeren) voelt 
mw. Zich soms onveilig 

 alleenstaand → veilig 
 hoop dat de criminaliteit in 10 jaar 

afneemt, veiligheid staat voorop 
 veilig 
 handhaven snelheid Erasmuslaan 

 
Verkeer 
 
Sterk 

 openbaar vervoer voldoende 
 goed parkeren 
 R'damseweg gerepareerd 
 verkeer goed geregeld 
 openbaar vervoer 
 goed fietsen 
 goede en voldoende parkeerplekken 
 verkeer is oké 
 verkeer is geen probleem 
 tevreden over OV, wel 4 bussen per 

uur naar Zuidplein 
 goede verbinding naar centrum 
 vrij dichtbij centrum 
 er zijn parkeerplaatsen bijgemaakt 
 geen last van verkeer 
 geen last van verkeer 
 voldoende parkeerplaatsen 
 goed dat taxi soms belt als het later 

wordt 
 geen tram is goed 
 tevreden over Opmaat 
 parkeren ruim voldoende 
 tevreden over OV 
 OV, geen tram 
 OV redelijk tot goed 
 OV is goed, geen tram 
 goed verkeer 
 bushalte 
 verkeer 
 OV is goed 
 makkelijk bereikbaar 
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Zwak 

 afritten verkeer te steil 
 auto's stoppen niet altijd 
 meer rekening houden met 

voetgangers 
 gelegenheid bieden om over te steken 
 hard rijden auto's 
 drukke weg 
 veel te veel auto's 
 niet veilig voor fietsers 
 te weinig parkeerruimte 
 autogebruik is zo hoog dat het milieu 

er onder leidt 
 30 km wordt niet gerespecteerd 
 verkeersdrempels zijn een ramp door 

het voortdurend afremmen en 
optrekken 

 30 km zône aanhouden 
 verkeersveiligheid in de gaten houden 
 veel fietsers op Vlietplein 
 laden en lossen 
 parkeerproblemen door toename van 

auto's 
 parkeerplaatsen hopeloos 
 hardrijden door bussen, vooral als 

fietser heb je daar hinder van 
 Erasmuslaan is een sluipweg 
 verkeer is te druk, men rijdt te hard 
 parkeerproblemen 
 er wordt te hard gereden in de 

woonerven 
 bereikbaarheid van de wijk is niet 

goed, uitvalswegen te gering 
 ze rijden te hard, 30 km is wat mag 
 weinig parkeerruimtes 
 meer fietsenrekken 
 lang wachten op taxivervoer 
 strooien in de wijken, fiets- en 

wandelpaden 
 verkeersveiligheid voetpaden moet 

beter, m.n. onder schooltijd 
 te hard rijden Vlietlaan 
 parkerenladen / lossen 
 snelheid verkeer 
 auto's rijden te snel 
 meer strooien op voetpaden bij 

gladheid (rond Heyerheem) 
 hard rijden in de wijk 
 parkeerplaatsen rond Vlietplein 
 strooien binnenstraten 
 parkeerproblemen 
 Vlietlaan – aparte fietspaden 
 auto's rijden te hard 
 controle parkeren gewenst bij laden / 

lossen 
 meer parkeergelegenheid 
 

 parkeren in de wijk op hoeken 
verbieden, meer toezicht op naleving 

 hobbels te hoog 
 parkeergelegenheid rond de school 
 bij gladheid meer strooien 
 meer verlichting 
 parkeervoorzieningen zwak 
 bussen rijden te hardsnelheid 
 Molenvliet gevaarlijk voor kinderen 
 vrachtverkeer C1000 te druk 
 hardrijden Erasmuslaan 
 parkeerproblemen 
 ontsluiting moeilijker bij calamiteiten 

 
Bedreigingen 

 ouders van schoolgaande kinderen 
met auto's 

 auto's bij school 
 verkeersoverlast 
 de tram 
 gelukkig gaat de tram niet door 

 
Kansen 

 voorrangsregels beter handhaven 
 rotonde aanleggen Vlietlaan / 

Rotterdamseweg bij Salem 
 OV prima met Fast Ferry 
 meer veiligheid, er wordt te hard 

gereden 
 OV mag wel harder 
 Fast Ferry 's avonds later terug in 

R'kerk 
 metro 
 gratis OV zoals in R'dam 
 verkeersbrigades, laagbouw in 

Spinozastraat gewenst 
 tramhalte 

Subvragen (overige opmerkingen) 
 over tien jaar meer 

parkeergelegenheid 
 Groenstrook (gorzen / wijk) beter 

beloopbaar pad, hoeven ze niet meer 
door de wijk 

 Vlietbaan = racebaan, misschien 
heuvels 

 onveilige situatie bij Bongerd tijdens 
halen en brengen van kinderen 

 over tien jaar meer bouw / drukker 
verkeer 

 als de tram er komt krijg je 
verloedering, mag er dus niet komen 

 spiegels uitgang parkeergarage Lidl 
 parkeren gaat toch nijpend worden 
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Sociaal / beleving 
 
Sterk 

 genoeg ruimte voor kinderen 
 goed contact met de buren 
 AED pluspunt 
 goede wijk 
 dorps / landelijk 
 sociaal sterk 
 maandagavond kaarten in De Fuik 
 fijn wonen 
 woont prettig 
 rust 
 heerlijk wonen 
 rustige buurt 
 saamhorigheid 
 rustig 
 praatje maken met de buren 
 contact met de buren overwegend 

goed 
 woon er (verder) heerlijk 
 woon naar mijn zin 
 veel contact met de buren 
 prettig wonen 
 heerlijk wonen 
 soos in De Fuik, met elkaar praten 
 lekker rustig 
 gezellig, we zeggen gedag 
 genoeg te doen voor ouderen 
 sociale cohesie 
 rustig, goed sfeer 
 gezellig 
 goed sociaal 
 relatieve rust 
 leuk, gezellig wonen 
 erg prettig wonen 
 klachten worden snel opgelost 
 rust in 't Zand, geen winkels 
 rustige wijk 
 goed contact, normaal 

 
Zwak 

 van buiten af wel wennen bij de 
mensen 

 't Zand is een kille koude hoek 
vergeleken met S'veer 

 sociale contacten moet beter 
 een slecht tijdspad voor de vijver 

afgesproken 
 soos is onbekend 
 isolement tussen burgers 
 gemeente doet niets met ideeën 
 slechte terugkoppeling 

 
 
 
 
 

Bedreigingen 
 weinig openheid onderling 
 hangjongeren uit Kornhoen: gaan die 

naar JOP (Huygensplantsoen) 
afspraken worden gemaakt, maar niet 
iedere jongeren zal zich eraan houden 

 de tram, overbodig, gevaarlijk, past 
niet in de wijk 

 mensen voelen zich meerdere boven 
anderen 

 mensen willen zelf geen handen uit de 
mouwen steken 

 
Kansen 

 investeren in jongeren 
 sociale samenhang verbeteren 
 vergrijzing neemt toe 
 bewoners inspraak plannen bouw 't 

Zand 
 informatieverstrekking kan beter, loods 

kan beter, directer bijvoorbeeld 
scholen 

 participatie van burgers 
 straatfeest 
 ouderen moeten jongeren aanspreken, 

vinden ze fijn 
 terugkoppeling van gemeente 

 
Subvragen (overige opmerkingen) 

 over tien jaar zal de wijk vergrijsd zijn 
 wil in de toekomst in de wijk blijven 
 ruim wonen is fijn 
 snelle realisatie van suggesties 
 snelle realisatie qua tijd bij gemeente 
 veel georganiseerd voor de jong / oud 
 ontmoeting jong & oud 
 kinderen / brede school 
 sociale binding 
 meer voorzieningen voor de jeugd om 

vergrijzing te voorkomen 
 hondenbeleid moet beter, wat is er met 

het voorgaande onderzoek gedaan? 
 over 10 jaar graag het zelfde 
 wat is het nut van verplaatsen van de 

sporthal? Wat mankeert eraan? Liever 
meer evenementen. 

 Jeu de Boulesbaan op Vlietlaan: 
sociale cohesie 

 excuses worden makkelijk gemaakt 
 heb geen dromen 
 gezelligheid is er nu al 
 dorps wonen is prettig 
 een nieuw gezin met jongere kinderen 

verhuist, omdat er veel oudere buren 
zijn, minder speelvriendjes in de buurt 

 open plein Vlietplein was mooier dan 
nu 

 over tien jaar zo blijven 
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 over tien jaar: niet zoveel veranderen 
(tram / sporthalplannen, woonerven) 

 als ouder wordt dan appartement dicht 
bij voorzieningen, niet per se hier 

 skatebaan – jongeren → vernietigen is 
zonde van het geld 

 gemeente biedt voldoende, maar toch 
klachten 

 rayonkantoor Aafje helemaal in 
Barendrecht 

 ouderenzorg is slecht door 
bezuinigingen, persoonlijke hulp is 
belangrijk 

 R'dam pas geldt – R'kerk lang op lijst 
te wachten 

 goed contact met de buren14 jaar 
woonachtig, begin contact moeizaam 

 woont prettig, sociaal goed 
 altijd actief, complimenten gemeente 
 alles goed zoals het nu is 
 onbekend met mogelijkheden van de 

Fuik 
 

1.2.  Sociaal Café  
Aan het Sociaal Café hebben 30 bewoners deelgenomen. Na de straatgesprekken tijdens de 
kerstmarkt hebben we deze bewoners uitgenodigd voor een avond. Tijdens de avond waren ook 
mensen van het wijkoverleg aanwezig. We wilden de opgehaalde gegevens aan hen terug te 
koppelen. Ook hebben we door middel van stellingen in groepen gediscussieerd.  
 
Na een introductie over het doel en de context door het opbouwwerk hebbendeelnemers van het 
sociaal café de stellingen besproken en het debat aan gegaan. 
 
Samenvatting 
Bewoners melden dat Drievliet-Het Zand een rustige wijk is om in te wonen, groen is belangrijk en van 
grote betekenis voor natuurwaarde en recreatie. Bewoners voelen zich meer betrokken bij hun buurt 
dan bij hun wijk. Inspraak over je eigen buurt is makkelijker dan over je hele wijk. 
 
Bereikbaarheid met openbaar vervoer is prima geregeld. Wil je met je auto komen zijn problemen 
rondom het parkeren erg actueel. Er is een groot gevoel van veiligheid, aanwezigheid van 
buurtpreventie heeft een waarschuwende werking. 
 
Hangplek voor jongeren onder de sporthal is een superplek. 
Ouderen hebben behoefte elkaar te ontmoeten en samen met anderen iets te ondernemen. Hierbij 
zijn buren erg belangrijk. 
 
Om de visie uit te kunnen voeren zijn de volgende projecten naar voren gekomen: 
– Parkeerbeleid 
– Wonen voor jong en oud mogelijk maken 
– Extra plek voor de jongeren, nieuwe hangplek 
– Aanbod in de wijk voor 8 tot 14 jarige onderzoeken. 
 
Wat de bewoners zelf willen opzetten: 
– In de straat rekening houden met parkeren. Men is bereid om mee te denken aan de oplossingen 

en goede afspraken maken met de buren over het gebruik maken van de parkeerplekken. 
 
Communicatie: 
– (digitale) dependance van Wijzerplaats in Reyerheem / 't Ronde Sant 
– internetcafé 
– digitale nieuwsbrief 
– Combinatie 
– Abonnement op nieuwsbrief van de gemeente. 



 11 

Reacties en opmerkingen vanaf gesprekstafels Sociaal WOP Café d.d. 20 januari 2011 
 
Stelling 1: De veiligheid rondom scholen en schoolroutes is goed geregeld! 
– afgebakende fietspaden 
– te weinig zebra's (Erasmuslaan) en bij de bushaltes 
– te weinig verlichting bij de rotondes op de Vlietlaan 
– ouders zijn te gehaast bij het afzetten van de kinderen met de auto 
– betere voorlichting over de gevaren in het verkeer 
– ouders stimuleren om hun kinderen niet alleen naar school te laten gaan t/m groep 6 i.v.m. geen 

toezicht van het verkeer (snelheid en afstand) 
– kiss and ride 
– auto's buiten parkeerplaats op weg geparkeerd; Karper ± 100 km is gevaarlijk 
 
Stelling 2: De wijkwinkelvoorzieningen zijn prima in orde! 
– verbouwing Vlietplein duurt te lang, nu al drie jaar 
– pinautomaat op veiligere locatie plaatsen, nu onveilig 
– horecagelegeheid gelijkvloers Vlietplein wordt gemist 
– band tussen winkelier en gemeente moet verbeterd worden – fractie 
– winkelcentrum beter aangeven door wijk R'kerk 
– omgeving onveilige uitstraling, voorbeeld 'kapotte bierflesjes tegen winkelkgevel' 
– winkeliersvereniging vergeten uit te nodigen vanuit WOP 
– meer winkels onder sporthal realiseren 
– meer parkeerplaatsen, blauwe zone, vergunningen bewoners, geen betaald parkeren! 
– huishoudartikelenwinkel Blokker / Marskramer 
 
Stelling 3: Ik ben betrokken bij de buurt en zet me voor de samenleving in! 
Stelling 4. Ik ken mijn buren en ben bereid iets extra's voor ze te doen! 
– wel betrokken, niet in de zin dat ik ga helpen, zet me in 
– bewoners Reyerheem komen weinig buiten 
– zoekt vertier buiten Reyerheem, binnen niet veel te doen 
– verzorgenden stimuleren de ouderen niet 
– we spreken anderen wel aan op 'verkeerd' gedrag en ervaren ook behulpzaamheid 
– conclusie: de R'kerker is behoorlijk op zichzelf 
– betrokkenheid bij de ouderen (Reyerheem) laat te wensen over 
– de 60+ generatie wil ruimere ouderenwoningen 
– er wordt niet genoeg voor ouderen gebouwd 
– bus rijdt niet op tijd 
– wijk wordt als veilig ervaren 
– wordt te hard gereden, 30 km zone werkt niet 
 
Stelling 5: Met buurtpreventie is het veilig in Drievliet – 't Zand! 
– Op de borden ontbreekt informatie omtrent een adres / aanspreekpunt waar men zich kan 

vervoegen als iets alarmerends  wordt opgemerkt. 
– Borden te groot 
– Er moet wel eerst worden benoemd welke gevaren er zijn voordat er wordt nagedacht over hoe dit 

moet worden opgelost.  
– Veiligheidsaspecten: hangplek parkeerplaats onder sporthal verdwijnt in de toekomst; 

inbraakgevaar; vernielingen aan openbare zaken en aan persoonlijk zaken. 
– Vandalisme: bushalte R'damseweg → camera's; glas kapot geslagen; rommel op straat; geen 

parkeerplek voor fietsen (wel aan de overkant bij carpool) 
– De uitspraak buurtpreventie → schijnveiligheid werd op geen enkele manier onderbouwd en is 

denigrerend voor deelnemers aan buurtpreventie. 
– Overheidstaak afgewenteld op bewoners 
– echt preventie, moet bron aanpakken bijvoorbeeld opvoeding jeugd;  
– buurtpreventie helpt onregelmatigheden te voorkomen, omdat er van zijn aanwezigheid een 

waarschuwende werking uit gaat. 
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Stelling 6: Ik wil graag goed geïnformeerd worden! 
– (digitale) dependance van Wijzerplaats in Reyerheem / 't Ronde Sant 
– internetcafé 
– een duidelijke en regelmatige, goed begrijpbare informatie naar de burger zou meer begrip voor 

gemaakte maatregelen en intenties kweken. De belangrijkste informatiebron is het 
gemeentejournaal in de Combinatie. Belangrijke gegevens worden hier vaak summier 
weergegeven en hierdoor merkt de doorsnee lezer die niet op. 

– digitale nieuwsbrief 
– gemeentelijke website ondoorzichtig 
– verslag + raadsvergaderingen graag met abonnement op nieuwsmail 
 
Stelling 7: Ik wil graag meebeslissen als het om wezenlijke zaken in de wijk gaat! 
– gemeentejournaal te weinig gelezen, beslissingen onbekend 
– wijkoverleg 
– er kan veel meer overleg 
– gevoel: veel is al beslist, “inspraak” 
– nieuwsgierigheid is ook betrokkenheid 
– betrokkenheid door oplettendheid 
– soms zitten regels in de weg 
– Vlietplein oké 
– iets doen aan verkeer (hard rijden) → is een onderwerp voor inspraak 
– voorbeeld: bussluis / doorgang Da Costa – Koolmees → geen inspraak, nu omrijden + drempels 
– groen is ook een voorbeeld voor: a) inspraak en b) toelichting beleid 
– inspraak over eigen buurt makkelijke dan over hele wijk → onderwerp dat je direct aangaat 
– daarom zijn we hier! 
 
Stelling 8: Ik ben bereid een stuk te lopen om mijn auto te parkeren! 
– JA 
– blik erin, groen eruit 
– auto graag voor de deur, i.v.m. zicht erop 
– blik of groen? 
– na werk / met pensioen 2de auto eruit! 
– eigen plek 
– kinderen leren de fiets te gebruiken 
– maar sloten behouden 
– rooster 
– minder auto's bijna niet te realiseren → fiets, OV onvoldoende 
– hoe verder weg parkeren, hoe meer extra verplaatsingen (spullen ophalen / brengen) 
– elkaar aanspreken op fout parkeergedrag 
– idee: werkgever haalt werknemers op 
– goede afspraken met buren over parkeren 
– ik houd rekening met de straat 
– niet altijd 
 
Stelling 9: Ouderen moeten jongeren aanspreken, vinden ze fijn! 
– Hebben wij echt zo veel last van jongeren? 
– Het negatieve wordt overbelicht van hangjongeren; 
– Probeer je in te leven in de leefwereld van jongeren, toon interesse; 
– Zijn hangplekken zinvol of zielig? 
– De uitstraling van hangplekken is vaak negatief, het is op zich goed dat het er is; 
– De afgezonderde lokatie van hangplekken is niet aantrekkelijk; 
– Voorbeeld van hangplek onder de sporthal is een superplek voor jongeren; 
– In groepsverband is bedreigend, maar ook stoerdoenerij; 
– Je krijgt een opgestoken vinger; 
– De opvoeding/thuissituatie is wezenlijk voor gedrag van jongere; 
– Jongeren zijn niet sportief of eerlijk over hun gedrag; 
– Aanspreken is wel nodig, zo creëer je ontzag voor gezag; 
– Papier prikken blijkt ineens ‘kinderarbeid’ te zijn; 
– Individueel zijn jongeren oké; 
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Stelling 10: Er zijn voor alle groepen voldoende woningen! 
– Doorstroming is te beperkt; 
– Hoge inkomens in de sociale huursector; 
– Nieuwsgierig naar invulling van de Driehoek en Het Zand; 
– Voor het eerst, kopen of huren met starterswoningen. Starterwoningen verkopen met lagere 

hypotheeklasten en mogelijk met korte arbeidscontracten; 
– Vervuilde grond? 
– Ideaalbeeld is werk/prijspeil; 
– Seniorenwoningen te weinig? 
– Hak-terrein, vooral duurdere koop; 
– Wij wonen prima; 
– Veel externe factoren zijn belangrijk. Europese regels, macht provincie, regio; 
– Kleine kamers in de Reyerheem; 
– Grondprijs: gemeente doe er wat aan! 
 
Stelling 11: Het Oosterpark is voor de wijk van grote betekenis voor natuurwaarde en recreatie! 
– Ja, het is van grote betekenis, maar de vraag is of het voldoet? Het antwoord is ja! 
– De ruiterpaden worden niet altijd gebruikt; 
– Zijn de ruiterpaden verkeerd aangelegd?; 
– Idee is om een schaatsbaan aan te leggen, het veld onder water laten lopen en opvriezen; 
– Trimbaan. 
 
Stelling 12: De jeugd kan prima terecht in de wijk! 
– Er is voldoende aanbod, maar het is niet bekend wat; 
– Belangrijk is om goed over het aanbod te informeren. De vraag is hoe je dat doet; 
– Communicatie rondom aanbod kan via twitter, een schoolkrant, hyves; 
– Voor jeugd onder de 4 jaar is voldoende aanbod, dit kan minder; 
– Ontwikkel meer aanbod voor 8 en 9 jarige in de buurt. 
 
Stelling 13: Het openbaar vervoer is goed, ik kom makkelijk in andere wijken en in het centrum! 
– Bewoners die goed ter been zijn gaan op de fiets naar het centrum en niet met openbaar vervoer; 
– Oudere bewoners die veel gebruik maken van het openbaar vervoer vinden het goed geregeld; 
– Dordrecht is moeilijker bereikbaar; 
– Rotterdam is makkelijk te bereiken; 
– Fast ferry is goed geregeld, zowel met de fiets als met de auto; 
– Er is geen openbaar vervoer naar de fast ferry; 
– Bob bus heeft meerdere haltes in de gemeente Q-Buz; 
– Maak het openbaar goedkoper waardoor het aantrekkelijk is om het openbaar vervoer te 

gebruiken, bijvoorbeeld naar Rotterdam of Dordrecht om de file’s te verminderen. Nu kost een 
enkele reis voor 4 personen 10 euro om Dordrecht of Rotterdam te bereiken. Auto is goedkoper, 
dit is inclusief parkeren en retour. 

 
Stelling 14: Knap de sporthal op en gebruik de rest voor jongerenactiviteiten! 
– Er is een grote behoefte aan een extra jongerenruimte; 
– Jongerencentrum inpassen in de oude hal; 
– Sportcafé omvormen tot jongerenruimte; 
– Verkeersveiligheid is groter bij de oude sporthal; 
– Toegankelijkheid is slecht, enge trap, de lift is niet te vinden; 
– Het gebouw van de oude sporthal is lelijk; 
– Tegen de bouw van een nieuwe sporthal, men ziet dit als kapitaalvernietiging; 
– Woonruimte rondom de sporthal; 
– Weer langparkeerders (vergunning); 
– Verlies van parkeerplaatsen is niet wenselijk; 
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Stelling 15: Geef jonge gezinnen en starters voorrang bij toewijzing van een woning en zorg zo 
voor verjonging in de wijk! 
– Het woord ‘toewijzing’ moet uit de stelling worden gehaald; 
– Deze stelling is een vorm van discriminatie op leeftijd; Als hier beleid op gemaakt wordt, zou dit 

wel eens strijdig kunnen zijn met de Grondwet. 
– Door de geringe meerderheid van jongeren is een gemengde bevolkingsopbouw qua leeftijd 

gewenst. 
 
Stelling 16: De overlast van de A15 en A16 blijft voor de wijk beperkt! 
– Toevoeging gewenst:Rotterdamseweg; 
– Er zijn grote individuele verschillen in beleving van geluidsoverlast; 
– Bewoners dichtbij de rijkswegen en de Rotterdamseweg hebben veel overlast bij regen en 

zuidelijke wind, de wettelijk toelaatbare maxima wordt dan bereikt; 
– Voor informatie over de wettelijke toelaatbare maxima: zie geluidsdrukkaarten; 
– Suggestie: dichte beplanting, gefaseerd snoeien, aarden geluidswallen langs de A15 en A16; 
– Uitstel aandringen bij Rijkswaterstaat van het kappen van ongeveer 300 bomen tot 

geluidswerende maatregelen zijn getroffen. 
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2. Verdiepingsslag 

2.1. Jongerenactiviteit: Pizzagesprekken 
Voor deze activiteiten zijn de jongeren van de Ichthuskerk benaderd door de opbouwwerker van Sport 
en Welzijn. Het jongerenwerk heeft jongeren benaderd die de soosavonden in de Fuik bezoeken. 
 
Het type activiteit had de vorm van een pizzagesprek. 
 
Door middel van pizzagesprekken hebben we de groep van 16+ uitgebreid gesproken. In de 
gesprekken werd gevraagd naar de leefwereld van de jongeren in Drievliet-Het Zand en werd de 
uitkomst van de kerstmarkt gebruikt. De gesprekken vonden plaats op 22 februari 2011 in de Fuik voor 
16+ met 5 jongens en 1 meisje. Op 16 maart 2011 in de Ichtuskerk voor 16+: 4 jongens en 2 meisjes. 
 
Na een persoonlijke voorstelronde zijn de onderwerpen wonen, werken, vrije tijd, sport, toekomst en 
de wijk aan bod gekomen. 
 
De jongeren melden dat Drievliet-Het Zand een fijne rustige wijk is om in te wonen. Bijna allemaal 
willen in Drievliet-Het Zand blijven wonen of na hun studie terugkeren. 

 Het kopen van een huis is (te) duur en het huurbeleid te eenzijdig. Voorstel is een segment 
aan te bieden voor starters, waardoor het aantrekkelijk wonen is voor jongeren. 

 Er wordt nog wel eens gemopperd op de jongeren, maar de jongeren staan open voor een 
ontmoeting met andere bewoners. De jongeren zijn bereid om activiteiten op te zetten en 
eraan mee te doen, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een 
debat voor jong en oud. 

 JRR wilt graag een game event organiseren en positief belicht worden met hun bijdrage.  
 Tot slot: Ridderkerk is uit op een ontmoeting, voorkeur is om meer ontmoetingsplekken te 

creëren. Ideeën zoals het park te betrekken middels een zomerfestival voor jong en oud met 
ingrediënten als cultuur, film, en eten voor jong en oud. 

 
Om de visie uit te kunnen voeren zijn de volgende projecten naar voren gekomen: 

 Verbinding met andere jongeren, een open ontmoeting met jongeren. Dit kan ook in combi 
met andere geloofsovertuigingen. Kerk open stellen voor andere jongeren. 

 JRR wil een game-event organiseren en een schaatsbaan in de winter in het Oosterpark. 
 Verbinding met oudere bewoners, een debat met ouderen. 

 
Communicatie: 
Via twitter, hyves, mail of eventueel jongerenwebsite of JRR. 
 

2.2. Kinderpersbureau 
Voor de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen de Botter, de Bongerd en de Ark heeft 
Stichting Sport en Welzijn een kinderpersbureau opgezet. Het gaat hierbij om 100 kinderen. Media 
Educatie van bibliotheek AtotZ heeft samen met Stichting Sport en Welzijn een lesprogramma van zes 
weken opgezet. Kinderen mochten over hun eigen leefomgeving nadenken en zijn hiermee aan de 
slag gegaan. De mediacoach heeft uitleg gegeven over het WOP. Een journalist van de Combinatie 
heeft een gastles gegeven over zijn vak. De kinderen kozen voor het uitwerken van de volgende 
thema’s: buitenruimte, activiteiten in de wijk, de toekomst, veiligheid, kinderpolitiek, wonen, overlast, 
ideeën voor de wijk, vrije tijdbesteding, verkeer, mensen en dieren. De kinderen mochten op het 
gemeentehuis iemand interviewen over het gekozen thema. Buurtagenten, wethouders, voorzitter 
wijkoverleg, ambtenaren, jongerenwerkers, woonconsulent, vertegenwoordiger van de GRR, 
sportwerkers en iemand van het wijkideeteam Drievliet-Het Zand zijn door de kinderen geïnterviewd. 
Iedereen is erg enthousiast geweest over deze activiteit: de school vond het erg leerzaam, de 
kinderen vonden het erg leuk en de mensen die werden geïnterviewd hebben ook een inspirerende 
middag gehad. 
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Het uiteindelijke doel was het winnen van de prijs: plaatsing in de Combinatie! Uit alle inzendingen 
heeft de journalist van de Combinatie drie artikelen uitgekozen van elke school één. 
 
Wat uit de verhalen van de kinderen naar voren kwam, was dat de kinderen Drievliet-Het Zand een 
fijne rustige wijk vinden om in te wonen. Ze vinden het er wel een beetje saai. Zij willen bijvoorbeeld 
regelmatig verandering in het aanbod van het programma in de sporthal. Zij willen geprikkeld blijven 
en hun advies is: maak het uitdagender. Ze vragen om een natuurspeelpark waar sport en spel 
belangrijk is.  
Ze vinden hondenpoep vervelend en ook vinden ze het lastig om te zien wat fietspaden zijn. Kinderen 
vinden ontmoeting belangrijk en wilden meehelpen om dit mogelijk te maken. Als voorbeeld werd 
genoemd gezamenlijk opknappen van de kinderboerderij, een bezoekdag met je huisdier aan de 
Reyerheem of simpel het aanbieden van een bloemetje aan ouderen en gehandicapten. 
Ze willen ook graag veel ontmoetingsruimten hebben. Een graffitimuur lijkt ze ook leuk. Zij willen graag 
betrokken blijven bij het nadenken over de toekomst van de wijk. 

2.2.1. Artikelen Kinderpersbureau Ark 
 
1. Interview Meindert Vroegindeweij van financiën: “Kinderen moeten meer belangstelling 
hebben voor politiek!” 
 
Een paar weken geleden kwamen er een paar mensen van het ‘Kinderpersbureau’. Zij vroegen of wij 
iemand wilden interviewen. Onderwerp: ‘Kinderpolitiek.’ Dat aanbod namen we graag aan. Dus twee 
weken later na alle voorbereidingen waren we klaar voor het interview op het  gemeentehuis.  
We werden hartelijk ontvangen door Meindert Vroegindewij. Na het handen schudden kregen we 
drinken aangeboden, en toen kon het interview beginnen. 
 
Kunt u uzelf voorstellen? Ja hoor. Ik ben Meindert Vroegindewij, ik ben 53 jaar oud, ik ben geboren 
in Slikkerveer. Ik heb al volwassen kinderen en ik ben ook al opa. Ik ben wethouder van Financiën, 
voor Leefbaar Ridderkerk en ik ben in 2006 in de politiek gegaan.  
 
Waarom? Nou eigenlijk heel toevallig ik werd door Leefbaar Ridderkerk gevraagd of ik op de lijst van 
de verkiezingen wilde en ik zei ja.  
 
Wat is de belangrijkste beslissing die u in de politiek genomen hebt? Alle beslissingen zijn 
belangrijk maar de belangrijkste was toch vorig jaar, toen de gemeente een tekort had van vier 
miljoen.  
 
Wow vier miljoen?! Ja vier miljoen. Toen hebben we besloten om niet vier maar twee miljoen te 
bezuinigen en dat heeft goed uitgepakt, want die twee miljoen tekort is nu geen twee miljoen meer 
maar veel minder.  
 
Wat vindt u van kinderpolitiek? Bestaat dat? Nou ik zou het heel leuk vinden als kinderen veel meer 
belangstelling hadden voor de politiek.  
 
Vindt u dat er een kinder 2e kamer moet komen? En waarom?  Heel leuk maar er kan ook een 
gemeenteraad komen, want het is heel belangrijk wat kinderen vinden. Want kinderen zijn de 
toekomst van Ridderkerk. 
 
Waarom mogen kinderen niet naar de stembus? Als je,  je stem uitbrengt  moet je wel heel bewust 
kiezen, want het is heel erg lastig om het goed te doen. Sommige volwassenen hebben er zelfs 
moeite mee om goed te kiezen. 
 
Vindt u dat er een kinderpartij moet komen in de huidige 2e kamer? Nee, ik vind niet dat  die er 
moet komen, want er zijn niet heel veel dingen die kinderen aangaan in de landelijke politiek.  
 
Wat wilt u in de toekomst nog veranderen voor kinderen? Ik wil veiligere fietsroutes naar scholen, 
en ik wil veel meer speelpleintjes. Ik houd niet van hangjongeren. En ik ben fel tegen Tram Plus omdat 
dat niet veilig is voor kinderen.  
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Hierna kletsten we gewoon nog een beetje, hij vroeg ons naar onze mening. Nou die hebben we wel. 
We vinden dat grote politieke partijen ook een kinderafdeling moeten hebben. En soms moeten 
kinderen bij een gemeente overleg komen om hun mening te geven over bepaalde dingen. Want 
kinderen zijn de experts van Ridderkerk. 
 
Conclusie: Meneer Vroegindeweij  is voor kinderpolitiek maar dan alleen op stedelijk niveau. 
 
Nigel Mendonça           Joris Blaak           Matthias de Jong 
 
2. Voldoende ruimte!  Door: Naomi & Jolinda 
 
Wij zijn met C.B.S de Ark naar het gemeentehuis geweest en daar 
hebben wij Nel Vrolijk geïnterviewd. Nel Vrolijk zit in een rolstoel sinds 
1995, dat komt door een stofwisselingsziekte. Eerst was ze slechtziend, 
maar nu is ze blind. Ze woont in ’t Sant in Ridderkerk, maar eerst 
woonde ze in Slikkerveer. Nu werkt ze in de gehandicaptenraad. 
 
In de gehandicaptenraad organiseren ze dingen voor andere 
gehandicapte mensen.  
Ze wilt dat mensen normaal tegen haar doen, ondanks dat ze in een 
rolstoel zit. Ze heeft gezegd dat ze het leuk als mensen moeite doen om 
haar mee te nemen en niet gelijk zeggen dat ze geen ruimte hebben in 
de auto voor de rolstoel. Ze vindt dat Ridderkerk steeds meer toegankelijk wordt voor rolstoelen. 
Alleen bij sommige winkels kan ze niet goed naar binnen. Er moeten bij sommige stoepen ook meer 
op- of afritten komen. Nieuw bouw wijken vindt ze niet goed toegankelijk door paaltjes, vele bochten 
en stoepen. Oude wijken vindt ze meer toegankelijk  door rechte wegen. 
 
Ze heeft gezegd dat de kinderboerderij in Ridderkerk niet erg toegankelijk is, maar het 
pannenkoekenhuis daarnaast juist wel. Ze vindt dat de (knaag)dieren niet zoveel ruimte hebben. Maar 
ze vindt het wel belangrijk dat er een kinderboerderij is voor de kinderen.  
 
Ze vindt dat als je een dier koopt, de ruimte voor dat dier heel belangrijk is. Bijvoorbeeld: Als mensen 
in een flat wonen en dan een dier nemen die veel ruimte nodig heeft vindt zij het belangrijk dat zo’n 
dier ook voldoende ruimte krijgt. 
 
Ze vindt blindgeleidehonden erg belangrijk, want ze helpen blinden met alles wat blinden niet kunnen. 
Blindgeleidehonden zijn wel duur: zo’n hond kost ongeveer tussen de €13000 en de €15000, maar 
een gedeelte van de prijs betaalt de verzekering. Het is erg duur, want als ze geboren worden gaan ze 
eerst 1 jaar naar een puppypleeggezin en daarna nog naar een school. Zowel in het puppypleeggezin 
als op school leren ze hoe ze mensen goed kunnen helpen. Als je hond te dik wordt gaat hij naar een 
school om af te vallen. Als dat 3 keer gebeurt dan wordt hij van je afgepakt. Als zo’n hond dood gaat 
krijg je gratis een nieuwe hond. Zo’n hond werkt gemiddeld 8 jaar voor zijn baas. Dan wordt de hond 
getest of hij nog kan werken zo niet: Dan is de keus aan de baas of hij/zij hem houdt of aan een gezin 
geeft die hem de laatste jaren van zijn leven opvangt.  
 
3. “Heel de wereld past tegenwoordig in een auto” 
Door: Hanna, Talitha en Nicky  
 
Kinderen van basisschool De Ark hebben op maandag 21 maart in het gemeentehuis van Ridderkerk 
een interview gehouden met verschillende mensen. Onder andere met Nel Vrolijk van de 
gehandicaptenraad. 
 
Nel Vrolijk zit sinds 1995 in een rolstoel en is blind, maar ze wil graag gezien worden als een gewoon 
mens. Ze vindt dat mensen gewoon respect voor elkaar moeten hebben. Ook vindt ze het leuk als 
mensen moeite doen om haar ergens mee naar toe te nemen. Want ze vragen haar mee, maar zodra 
ze zegt dat haar rolstoel ook mee moet kan het niet meer. Maar zij vindt dat het makkelijk kan, heel de 
wereld past tegenwoordig in een auto.  
Ridderkerk begint toegankelijk te worden voor rolstoelen. De nieuwbouwwijken zijn wel lastig, door 
stoepen en paaltjes.  
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De kinderboerderij is niet zo goed toegankelijk voor rolstoelen, daarentegen is het pannenkoekenhuis 
juist heel goed toegankelijk.  
Ze vindt de kinderboerderij belangrijk voor de kinderen, want die leren dan met dieren om te gaan. 
Maar de dieren mogen wel wat meer ruimte.  
Blindgeleidehonden vindt ze belangrijk, omdat mensen die gehandicapt zijn dan meer kunnen. De 
opleiding van zo’n hond kost €13.000,- tot €15.000,-.   
Ze vindt het zielig als een hond alleen in een flat zit. Ze vindt dat honden aandacht en respect moeten 
krijgen.  
Kortom het is in Ridderkerk redelijk toegankelijk voor rolstoelen en dieren zijn belangrijk ook al mogen 
ze soms wat meer ruimte hebben. 
 
4. “Ik vind het heel belangrijk dat mensen veilig op straat kunnen lopen.”  
 
“Ik let ook goed op in mijn vrije tijd als ik op straat loop.” , 
vertelt de 22 jarige Jarka van Zetten. “Want ik werk nu al 2 
½ jaar bij de buurtpreventie en 1 ½ jaar bij sport en welzijn. 
Ik wou vroeger ook bij de politie maar ik ben voor de 
opleiding gezakt. Ik woon zelf ook in Drievliet dus ik ken de 
wijk goed.”  
 
Jarka heeft veel te vertellen over de buurtpreventie in 
Drievliet en t’Zand. “Als uniform hebben we een fel geel 
vestje aan. We hebben een zaklantaarn en een schrijfblok 
bij ons. We hebben geen wapens maar wel altijd een 
mobiel voor als het echt fout gaat.” 
 
Wij vragen Jarka wat ze doet als ze hangjongeren tegen komt op straat. “Als we op straat 
hangjongeren tegen komen gaan ze soms al weg als ze ons zien maar soms weten ze niet wie we zijn 
en dan spreken we ze aan.” Jarka zegt: “Ouderen doen meestal ’s avonds na 8 uur hun deuren op 
slot. Want de meeste ouderen zijn ’s avonds bang voor een overval of voor hangjongeren daarom 
durven ze de straat niet op. We letten er ook op of er graffiti gespoten wordt. Er wordt 1 of 2 keer per 
jaar in de wijk graffiti weggehaald want het is heel erg duur voor de gemeente”.  
 
We wensen Jarka van Zetten veel succes met haar werk. 
  
Interview en artikel gemaakt door Michaël en Hilke 
  
5. “Veiligheid staat voorop”. 
 
Op 21 maart 2011 hebben 3 kinderen uit groep 8 van basisschool De Ark, Attie Ouwens geïnterviewd, 
ze heeft een lichamelijke beperking en ze is voorzitter van het wijkoverleg. Ons onderwerp was: 
‘Ideeën voor de wijk.’ 
  
De kinderen van De Ark interviewden mevr. Ouwens  in het 
gemeentehuis. Heel enthousiast vertelde mevr. Ouwens wat ze 
het voordeel en het nadeel van onze ideeën vond.  
 
Veel kinderen uit onze wijk missen een grote speeltuin in de wijk 
Drievliet. Mevr. Ouwens was het daar wel mee eens maar ze 
vond het, het best op een centrale plek in de wijk.  
Een idee die mevr. Ouwens ook belangrijk vind is dat de straten 
breder moeten worden, zodat er meer ruimte is voor 
veiligheidsvoertuigen. Oudere mensen hebben ook 
verzorgingstehuizen nodig in de wijk vind mevr. Ouwens. 
Waterfietsen in het Oosterpark dus Surfmeer vindt ze leuk omdat 
kinderen elkaar beter gaan respecteren en nieuwe kinderen leren 
kennen. Een speelgoedwinkel op het Vlietplein kan ook leuk zijn maar ze vertelde:  
‘‘Meer mensen willen tegenwoordig een kledingwinkel.’’ 
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Een bioscoop is helaas niet haalbaar omdat er verschillende pogingen zijn ondernomen maar 
dusdanig duur dat de gemeente Ridderkerk het niet kan betalen en er kwamen te weinig mensen 
naartoe, het ligt ook aan de keuze van mensen bijv. het geloof. 
We willen Attie Ouwens bedanken dat we haar mochten interviewen. 
 
Van de verslaggevers: Claudia, Nathan en Lisanne 
 
6. Leerlingen van CBS de Ark interviewen sportconsulent van Sport en Welzijn 

 
Op 21 maart hebben wij een interview gehouden met Brendon Tholenaars. 
Brendon is 29 jaar en woont en werkt in Ridderkerk. 
Hij is sportconsulent bij Sport en Welzijn en zorgt dat mensen van 0 tot 80  
jaar in beweging blijven.  
 
Brendon vindt het belangrijk dat er veel wordt gesport. 
Wij gaan hem een paar vragen stellen over het sporten en de zaken er omheen. 
 
We hebben hem gevraagd wat voor opleiding hij heeft gedaan en Brendon 
antwoordt: 
’Na de Havo heb ik in Tilburg een jaar Sport, Economie en Communicatie gedaan. Toen heb ik de 
Cios gedaan in Goes, daar moest ik stage lopen bij Sport en Welzijn en zo ben ik dus Sportconsulent 
geworden. Dat ben ik nu al ongeveer 15 jaar.’ 
Toen wij vroegen wat hij in zijn vrije tijd doet zei hij dat hij al vanaf zijn 5e voetbalt. 
Ook doet hij aan hardlopen en oefent voor de marathon. 
‘Vindt u dat er veel activiteiten in Ridderkerk zijn?’ ‘Ja maar ze zijn niet zo bekend’ 
Zelf heeft Brendon een paar ideeën voor gesteld: Hij wil graag dat er meer sportverenigingen komen 
zoals een atletiekvereniging of een hockeyvereniging. Hij heeft zelf nog veel meer ideeën maar dat 
kost te veel geld,  zegt hij. Toen we vroegen of er nog een survivaltocht kon komen zei hij dat dat er al 
was. Namelijk in het Rijerbos. 
De jongens van ons groepje wilden graag dat er meer voetbalveldjes komen met alle voorzieningen. 
Ook dat kost veel geld. Je moet ook denken aan de nadelen zoals : Overlast, rammelende hekken, 
vandalisme enz. 
 
Wij zouden graag willen dat er meer activiteiten en toernooien zijn in Ridderkerk, en dat er meer 
reclame voor wordt gemaakt om scholen en in de wijk. Brendon vondt dat zelf ook en zei: ’ Op 1 juli 
worden er knikkerkampioenschappen gehouden. Eerst moet je tegen kinderen uit Ridderkerk, en als je 
Ridderkerks Kampioen bent dan mag je door naar het NK knikkeren.’ Dit is bijvoorbeeld een van de 
vele activiteiten.  
 
Op sommige scholen in Ridderkerk wordt er al Brede School gedaan. Dat zijn buitenschoolse 
activiteiten op school. We zouden graag willen dat meerdere Brede Scholen zijn in Ridderkerk zodat 
er meer zicht en informatie is op de andere activiteiten. 
 
Brendon heeft ons veel verteld en ons veel geleerd over Ridderkerkse activiteiten. 
Het was een geslaagde middag. Wij hopen dat jullie nu weten over de Ridderkerkse activeiten. Wij, 
leerlingen van CBS De Ark vonden het een leerzame en een geslaagde middag. We willen Brendon 
bedanken voor zijn medewerking van ons interview. 
  
Van de verslaggevers Saskia Alderliesten en Chiel Schot. 
 
7. Interview met Brendon Tholenaars 
Waarom hebben wij hem geïnterviewd , omdat wij van sport houden we hebben het gehouden in het 
gemeentehuis we hebben Brandon Tholenaars geïnterviewd. Hij is sportconsulent dat betekent dat die 
werkt met kinderen en ouderen van 0-80 jaar oud 
 
Hij is 29 jaar oud woont zelf ook in Ridderkerk werkt bij de S.R.S dat betekent : sport en welzijn  hij 
doet dat beroep al 15 jaar lang . En hij doet zelf ook aan sport bijvoorbeeld hij voetbalt al vanaf zijn 5de  
en hij gaat  de marathon van Rotterdam joggen :42km en 195m dat is zwaar want je moet 4uur 
achterelkaar joggen.  Hij vindt dat er wel een combi veldje mag komen dat houd in dat er een veldje is 
waar je meerdere dingen kan doen bijv. Hockey , voetbal ,basketbal in één.  
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Er zijn niet zo veel activiteiten te doen vinden wij want, er kan wel  nog een voetbalveldje met hekken 
en doelen. Wij vinden voetballen leuk om te doen want, wij zitten zelf ook op voetbal. Het is mogelijk 
om een gecombineerd veld ergens aan te leggen. Ik kan er niet veel aan doen maar ik kan het wel 
voorleggen of allemaal handtekeningen op te halen maar het duurt wel lang maar je hebt er wel wat 
voor terug. 
 
Geïnterviewd door : Robbert, Saskia, Chiel en Mitchell 
Geschreven door Robbert en Mitchell 

2.2.2. Artikelen Kinderpersbureau Bongerd 
 
1. Een interview met de gemeente van Ridderkerk 

 
Op maandag 21 maart om 13.00 uur ging onze klas  
naar het gemeentehuis, dat deden we omdat we 
meededen met het kinderpersbureau. Wat is het 
kinderpersbureau? Het kinderpersbureau is een 
organisatie die Drievliet wilt verbeteren. De mensen 
van het kinderpersbureau kwamen bij ons in de klas en 
zeiden dat we een interview moesten maken en 
houden in het gemeentehuis. We moesten groepjes 
maken en een onderwerp kiezen. Ons groepje koos het 
onderwerp ‘Vrije Tijd’.  
 
We moesten Sandra van der Linden interviewen maar 
die was ziek, dus kregen we haar invaller die minder 
van het onderwerp wist wat we hadden gekozen. We 
werden welkom geheten met een pakje drinken. Toen 

begonnen we het interview. In de klas hadden we vragen verzonnen en ons in het onderwerp verdiept. 
Ook kwam er iemand die veel wist over interviews, die gaf tips voor ons interviews.  
 
2. Interview met Henk van den Berge en Ton van Bennekom 
 
Inleiding 
Wij houden een verslag over wonen in Drievliet. 
Het interview wordt gehouden door Marlon, Brian, Robin, 
Sander en Marcel  
 
De twee mannen Henk en Ton vertellen over de 
parkeerplaatsen en Ton verteld over de leefomgeving. 
 
Het interview  
Wij hebben twee interviews gehouden over wonen in Drievliet 
we beginnen het interview met Henk. 
Henk heeft gezegd wat er verbeterd moet worden aan de parkeerplaatsen in Drievliet hij vind de 
parkeerplaatsen te smal zijn voor auto’s. 
Hij zegt er ook bij dat er klachten zijn binnen gekomen omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn. 
Ton houdt het juist over de leefomgeving van Drievliet hij vindt zelf dat er meer plekken moeten komen 
voor jongeren kinderen omdat er te weinig hangplekken zijn.  
Ton wil dat omdat er teveel kinderen hangen op straat.  
 
Eigen mening: 
Wij hebben veel geleerd over de leefomgeving en de parkeerplaatsen. 
We vonden het hartstikke leuk om Henk en Ton te interviewen 
Het was wel leuk om te weten te komen wat anderen er  van vinden 
 
Conclusie  
Mijn groepje is veel te weten gekomen over de parkeerplaatsen en de leefomgeving van Drievliet 
Henk probeert nog steeds iets te doen aan de parkeerplaats problemen. 
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Wij hopen dat het hem lukt en ton die heeft over zijn menig verteld over de leefomgeving van Drievliet 
we zijn blij dat we de interviews mochten houden over Drievliet. 
Einde 
Verslag gemaakt door Marlon, Marcel   
 
3. Kinderpersbureau! 
 
In Ridderkerk zijn verschillende scholen in Drievliet en ’t 
Zand bezig geweest met het kinderpersbureau. Met 
verschillende onderwerpen zijn we de kinderen van CBS De 
Bongerd aan de slag gegaan. Eerst moesten we een 
onderwerp kiezen. Wij kozen: leuke activiteiten. 
 
We maakten groepjes en verzonnen dingen die goed waren 
volgens ons. Maar we dachten ook na over wat er verbeterd 
moest worden. We gingen naar het gemeentehuis. Daar 
hebben we Ruud Huisman geïnterviewd. Hij vertelde ons 
over zijn werk. Toen begonnen we een beetje te praten 
over de activiteiten in de wijk. Hij vertelde ons dat er te 
weinig ruimte is voor grote speeltoestellen. Dat vonden we 
niet leuk, want we willen gewoon meer activiteiten in de 
wijk. Vooral voor onze leeftijd 11-12 jaar. Wij denken aan bijvoorbeeld: grotere speeltoestellen, dat je 
kunt sporten bij een vereniging ook al ben je geen lid en ook dat er meer zichtbare reclame is voor 
zulk soort activiteiten in de wijk. We willen dat ze de speeltuinen veranderen. Als ze dat gaan doen, 
moeten ze met de kinderen overleggen. Bijvoorbeeld langs scholen gaan of in de straat waar het 
speeltuitje/de activiteit komt. Dus we kwamen tot de conclusie: ‘De leuke activiteiten zijn niet echt 
leuk.’ Het enige wat volgens ons een beetje leuk is, zijn de activiteiten in sporthal Drievliet.  
Door Nikki van Velzen en Demi van der Waal. 
 
4. “De man van de toekomst” Jan Willem Steeman 
 
Met ons groepje zijn wij naar het gemeentehuis geweest, dat moest 
voor het “kinderpersbureau”, dat is een project om kinderen te leren een 
krantenartikel te schrijven. Wij moesten dus wel een onderwerp 
verzinnen om over te schrijven, wij hebben het onderwerp “de toekomst” 
gekozen. 
Wij hebben Jan-Willem Steeman geïnterviewd.  
 
Ons interview met Jan-Willem Steeman 
 
Jan-Willem Steeman is beleidsadviseur voor Sport en Welzijn, als er iets aan de hand is, is hij ook 
wijkaccountmanager. Hij heeft veel in de wijk gedaan, bijv. dat hij ervoor gezorgd heeft dat er geen 
overlast meer is van jongeren die voetballen in de Korhoen. 
Wij hebben naar de plannen voor de wijken Drievliet en het Zand gevraagd en wanneer ze worden 
uitgevoerd. Er komt misschien een jongerensoos maar daar moet nog geld voor komen en over twee 
jaar komt er misschien een nieuwe sporthal bij het Vlietplein. We vroegen wat hij de grootste 
problemen vond in de wijk, hij vond dat het grootste probleem was dat de speeltuintjes niet leuk 
genoeg zijn voor de wat oudere kinderen, hij hoopt dat daar een keer wat aan gebeurt. Wij hoopten 
ook dat dat gebeurd. Wij hadden ook ideeën en oplossingen voor andere dingen. Wij vinden dat er te 
veel hondenpoep op straat lag en dat er te weinig parkeerruimte is. Onze oplossingen zijn voor de 
hondenpoep prullenbakken met zakjes voor de hondenpoep erboven. “Maar worden die niet 
gestolen?” vroeg Jan-Willem. Wij antwoorden dat dat in Zeeland wel goed gaat. De oplossing voor het 
parkeren is verplichte parkeerplaatsen als je een winkel opent, Jan-Willem vond dit een erg goed idee. 
Na het echte interview hebben we ook nog even doorgepraat en we hebben ook nog ideeën 
opgedaan voor Ridderkerk, wij hadden bijvoorbeeld nog bedacht dat het wel leuk zou zijn als er zo’n 
grote speeltuin zou komen net als in diergaarde Blijdorp en we hebben toen ook bedacht hoe en waar 
we die zouden kunnen plaatsen we weten nog niet waar we het geld vandaan zouden kunnen halen, 
we vonden een leuke plaats voor de speeltuin bij het Vlietplein op de plaats waar eerst de halfpipe 
stond (daar staat nu een klimrek). We hebben er veel van geleerd en het was erg leuk.  
Jurgen Mulder en Jordi Nicolai.  
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5. Leuke activiteiten 
We hebben een interview afgenomen in het 
gemeentehuis van Ridderkerk lees maar wat het 
geworden is: 
 
We hebben Ruud Huisman geïnterviewd hij zorgt voor 
de leuke activiteiten in de wijken het zand en drievliet. 
Wij hadden dus het onderwerp leuke activiteiten 
waaronder: de speeltuinen en de sporthal.  
 
Eerst gaan we het hebben over de speeltuinen!!! Hij 
vertelden dat er verschillende categorieën zijn in de 
speeltuintjes. Van 0-6 van 6-12 en van 12 jaar en 
ouder. De speeltuintjes van 0-6 jaar zijn meestal in de 
wijken. En van 6-12 buiten de wijken. En van 12 jaar en 
ouder op afgelegen plekken. Ook zijn ze nu bezig om nieuwe speeltoestellen te ontwerpen het idee is 
om natuurlijke speeltuinen te bouwen van hout en al die dingen. Ook gaan ze nu de meningen vragen 
aan kinderen voordat ze een nieuwe speeltuin bouwen!  
 
Als de gemeente een stukje grond beschikt voor een nieuw speeltuintje hopen wij dat Ruud Huisman 
niet alleen de kinderen die buiten zijn vragen wat ze graag zouden willen maar ook poster ophangen 
reclame maken of misschien wel een bijeenkomst om echt van alle kinderen in de wijk een mening te 
krijgen wat ze in de nieuwe speeltuin willen! Alle kinderen mogen dan opschrijven wat ze graag in de 
nieuwe speeltuin zouden willen. Ook gaan ze steeds meer speeltuinen bouwen met een hek er om 
heen zo kunnen ze voorkomen dat kinderen andere kinderen niet lastig vallen. En wij vonden dat een 
heel goed idee!!! In 2013 moet er een nieuwe sporthal staan met leuke pleintjes er omheen. Eigenlijk 
had de sporthal er al moeten staan. Maar door de crisis kom de sporthal nog niet gebouwd worden. 
Maar ze/we houden het tegoed!   
 
6. Overlast in Ridderkerk 
 
Overlast is een veel voorkomend iets en kan een bron 
van stress of ergernis zijn. 
Bijvoorbeeld: een feest bij de buren, een klussende 
flatbewoner die tot laat aan het boren is of een buur 
die de hele dag harde muziek op heeft, rondhangende 
jeugd, graffiti, vandalisme, vernieling, zwerfafval, 
hondenpoep enzovoorts. 
 
De politie krijgt hier velen klachten over en proberen 
daar zoveel mogelijk aan te doen. De meeste mensen 
die doen bijvoorbeeld hun geluid ook wel zachter als je 
het vraagt maar sommige die doen het juist om 
anderen te ergeren. Zoals sommige jongeren die een 
moeilijke jeugd hebben gehad, of die door hun 
vrienden worden overgehaald. 
 
7. Praten met Henk!! 
 
Henk van den Berge woont al zijn hele leven in Drievliet. Daar is hij ook geboren en getogen. 
Hij heeft het net als ons er erg naar zijn zin hier. Vroeger studeerde hij HTS  in Rotterdam. 
In 1980 kocht Henk zijn eigen huis. En toen ging hij werken bij de Gemeente Ridderkerk. Bij het 
gedeelte Wijkbeheer & Verkeer. 
 
Hij adviseert mensen als ze problemen hebben met het verkeer of vervoer. Waar wij zelf ook eens last 
van hebben. Bijvoorbeeld: Dat je eerst ergens wel mag fietsen en later weer niet. Dat je soms langs 
smalle paadjes moet en dat de weg heel hobbelig is.  
 
Er is overlast en auto’s rijden te hard maar het is een gezellige wijk, groene wijk en het is veilig wonen. 
We vroegen ook wat er verbeterd kan worden op deze gebieden. 
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Meer ruimte om te parkeren zodat de brandweer er ook langs kan als er grote problemen zijn. Daar 
zijn wij het wel mee eens. Maar ook dat er meer borden kunnen komen van waar je wel en niet kan 
fietsen. Op sommige stukken de weg opnieuw betegelen. 
Wij vinden ook dat mensen er geen problemen maken als de auto 100 meter verder van de deur staat 
want lopen is goed voor je.  
 
Als je problemen hebt op het gebied van 
verkeer kan je altijd bij Henk terecht! Zelf zijn 
we het wel met Henk eens en hebben we ook 
nog wat geleerd. 
Zoals: de geschiedenis van Drievliet en 
wanneer de nieuwe sporthal er komt. 
 
Sander de Ruiter,Robin Monsma & Brian 
Revier 
 
8. Te weinig geld voor speeltuinen 
 
Wij hebben op 21 maart 2011 een interview 
gehouden met Ruud Huisman over de 
speeltuinen in Drievliet .  
 
Wij ,van C.B.S. De bongerd , hebben een interview gehouden met Ruud Huisman. Hij werkt bij het 
gemeentehuis met het budget voor speeltuinen. Hij heeft ons verteld dat er te weinig geld en ruimte is 
voor speeltuinen. Dus bijvoorbeeld : In het Oosterpark is geen plaats voor een leuke speeltuin . Ook 
hebben we juffen ,en mensen met kinderen geïnterviewd daaruit kwam: dat ze de speeltuinen te saai 
vinden. Daarom willen wij graag een sponsorloop gaan organiseren voor meer geld zodat er 
misschien toch nog een leuke speeltuin kan komen . Ook is er elke woensdag middag voor kinderen in 
de sporthal iets te doen .Maar na een tijdje gaat dit vervelen omdat het elke keer het zelfde is . En dat 
willen wij laten veranderen .Ook willen wij  leukere en wildere dingen laten plaatsen zoals : 
trampolines,  klim muren en nog veel meer dingen waar kinderen graag op willen spelen . 
Wij hopen dat dit lukt en er meer speeltuinen komen voor de leeftijd 11-12 jaar .  
 
Van: Denise van Nes en Shirley Roodbol  

2.2.3. Artikelen Kinderpersbureau Botter 
 
1. Activiteiten in Drievliet 
 
Wij leerlingen van O.B.S. de Botter hebben een interview afgenomen met Ruud Huisman, de 
ambtenaar van de gemeente Ridderkerk. 
 
Wij hadden een idee om in de zomer bij het Surfmeertje kano’s en waterfietsen de plaatsen. Wij 
vroegen aan Ruud Huisman of dit zou kunnen, Ruud Huisman zei dat dat alleen zou kunnen als er 
een vrijwilliger is of een werklozen die dan bij het surfmeertje gaat staan om de waterfietsen te 
verhuren. Dit is met behoud van uitkering.  
 
Ook hebben we gevraagd waarom er de afgelopen winter geen ijsbaan stond, maar Ruud Huisman 
zei dat er in het Oosterpark een ijsbaan stond. Wij wisten er niks van af dus hebben wij het opgezocht 
en het bleek dat het gewoon het Surfmeertje was dat bevroren was.  
 
Wij hebben gevraagd waarom de skatebaan weg is gehaal het antwoord daar op was: dat er een 
sporthal zou komen met een jongere centrum en Ruud Huisman zei ook dat de skatebaan weg is 
omdat hij hol is en oud.  
 
Ook hadden wij nog het idee om iets te organiseren  voor zieken, ouderen of gehandicapte mensen. 
Dat vond Ruud Huisman een goed idee maar zij dat we dat zelf zouden kunnen doen. ”Ga 
bijvoorbeeld langs met een bosje bloemen langs en zing een liedje dan is voor vele mensen hun dan 
weer helemaal goed”. Dat is wat Ruud Huisman zei.  
Dit artikel is gemaakt door: Isa Rooijakkers en Sabine de Zoete 
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2. Buitenruimte in het kader van wijkontwikkelingsplan 
 

Leerlingen van O.B.S. de Botter moesten mensen 
interviewen van het wijkontwikkelingsplan. Een aantal 
leerlingen hebben de opdracht gekregen om Attie 
Ouwens te interviewen.  
 
Wij vonden het jammer dat de skatebaan weg was, we 
gingen er vaak met zijn alle naartoe. Daarom hebben 
we gevraagd waarom de skatebaan weg is gegaan. 
Attie vertelde ons dat de skatebaan kapot was gemaakt 
door kinderen. Het was te gevaarlijk om hem te laten 
staan, ze zei ook dat hij misschien wel terug komt! We 
zouden het heel erg leuk vinden als er op korte termijn 
weer een skatebaan komt, het zou nog leuker zijn met 
een JOP ( jongerenontmoetingsplek). Als het 
bijvoorbeeld regent kunnen we schuilen.  
 
Wij vinden de H&M een leuke winkel, maar dat kan helaas niet op het vlietplein komen. Daar heeft het 
wijkontwikkelingsplan geen invloed op, dat bepaald de winkel zelf. Er zijn ook niet zo veel klanten in 
Rotterdam bijvoorbeeld wonen meer mensen dus hebben ze een stad gemaakt.  
Wij hadden bedacht dat er roeibootjes en waterfietsen moeten komen in het surfmeertje. Nu kan je er 
wel dingen doen, maar dan is het nog leuker! Maar in de winter moeten de bootjes opgeslagen 
worden, en dat kost veel geld vertelde Attie. Toch verdien je wel geld met de bootjes en waterfietsen 
door ze te verhuren. 
Het lijkt ons ook heel erg leuk als er een duikplank in de fakkel komt. Er zitten al leuke glijbanen, maar 
we missen een duikplank. Misschien kan dat wel in het buitenbad! Attie gaat het overleggen met de 
gemeente, misschien komt er nu wel een duikplank!  
 
Amber, Chrissy en Faye 

 
3. De dingen buiten………. 
 
Op 21 maart gingen de groepen 8A & 8B van O.B.S. de 
Botter naar het gemeentehuis voor het stellen van vragen aan 
belangrijke mensen. 
 
Een groepje kinderen uit groep 8A met het onderwerp: 
Buitenruimte,,,, mochten de vragen stellen aan John van 
Dorst. De vragen gingen natuurlijk over Buitenruimte; 
Bijvoorbeeld over de “skatebaan” die is weggehaald, omdat ie 
helemaal kapot, verroest en onder de graffiti zat. 
 
Waarom komt er geen nieuwe skatebaan?......    
De skatebaan komt niet terug omdat de sporthal daar komt te staan met een speelplaats eronder en 
parkeerplaatsen. Er staat nu een klimrek,  als ze een nieuwe  skatebaan plaatsen kost dat veel geld, 
en de jongeren gaan het anders toch weer “mollen”; aldus John van Dorst. 
 
John van Dorst…… Werkt voor de “Buitenruimte. Hij doet dit werk al 30 jaar. Soms wordt je bedreigt; 
zei John van Dorst. “Laatst werden we nog bedreigd door een meneer; we waren een heg aan het 
snoeien, totdat er een man naar buiten kwam met een mes. De reden waarom hij boos was, was 
omdat de meneer allemaal troep achter de heg had gelegd, en wou het niet opruimen. John van Dorst 
krijgt daar regelmatig problemen mee. Maar hij blijft het werk leuk vinden, ondanks ze kleine 
problemen. 
 
 
We vinden het een geslaagde dag geworden en hebben veel plezier beleefd. Wij bedanken John van 
Dorst voor zijn gastvrijheid!!!!! 
 
Geschreven door: Jeffrey & Lars 
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4. Wijkontwikkelingsplan 
 

Wij zijn leerlingen van O.B.S. de Botter. En wij hebben een interview gehad met Rob Slobbe en 
Sandra van der Linde. Dit deden wij omdat we met een project bezig zijn waarbij we al onze ideeën 
voor de wijk moesten opschrijven. Toen we daarmee klaar waren kwam het echte interview. Daar 
zeiden hun (Sandra & Rob) of ze onze ideeën wel of niet goed vonden.  

 
De dingen die ze nu organiseren zijn onder anderen: 
paaseieren zoeken, lente markt, schminken voor een goed 
doel en Koninginnedag. Van al onze ideeën kunnen er niet 
veel komen omdat er geen plek en geld voor is. Dat zijn onder 
andere: een manege, zwembad of een bioscoop. 
Prullenbakken en hondenveldjes 
kunnen er wel komen omdat daar 
plek en geld voor is. Aan alles 
van onze ideeën wouden hun 
geld besteden aan een 
skatebaan. Wij vonden het best 

wel slecht dat wij voor onze meeste ideeën wel een plek wisten maar hun 
die plek niet goed vonden en daarom zeiden dat het geen goed idee was. 
Verder zijn wij er achter gekomen dat als de gemeente iets niet goed vind 
dat ze iets proberen niet te laten gebeuren door bijvoorbeeld te zeggen 
dat er te weinig geld of geen plek voor is. 
 
Gemaakt door: Daphne, Lisa en Sanne van O.B.S. De Botter 
 
5. Toekomst Drievliet/‘tZand met of zonder tram plus!! 
 
Wij leerlingen uit groep 8a van o.b.s. de botter hebben voor het kinderpersbureau een interview 
afgenomen met beleidsmedewerker Jan-Willem Steeman. Hij is van gemeente Ridderkerk. We praten 
met hem over de toekomst van onze wijk. 
 
Jan-Willem Steeman is beleidsmedewerker voor Sport & Welzijn in Gemeente Ridderkerk, Drievliet-
Het Zand. Het ging over de tram plus. Komt die of toch Niet. 
 
Door de stemmen van de bewoners van deze wijk, bleek de tram plus niet te komen, alle mensen blij! 
Maar uit ons interview bleek dat het toch anders kon gaan.  
Hoe zit dat ? 
 
Jan-Willem Steeman vertelde ons, dat het als het aan de gemeente zou liggen de tram niet zou 
komen. Maar de provincie heeft daar meer over te vertellen.  
De provincie bepaald of die komt of niet. De regering bepaald. Zij hebben natuurlijk veel meer te 
zeggen dan een gemeente en de bewoners van de wijk. 
 
Wij hopen natuurlijk allemaal dat de regering rekening houdt 
met de mening van de gemeente en de mening van de 
bewoners van Drievliet / ‘tZand. 
 
Onze mening : 
Wij zijn natuurlijk ook tegen de Tram Plus. Waarom ? 

 Het geeft veel geluidsoverlast 
 Er is minder plek voor speel accommodaties. 
 Hij brengt gevaar op de weg voor mensen. 
 Het vervuild het milieu  

 
Voordelen 

 Je kan sneller een andere plek bereiken. 
 

Meer voordelen weten we niet we zijn gewoon : Tegen !!!!!              
Ilse & Isa  
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5. Onze wijk 
 
De kinderen van groep 8 van de Botter hebben een 
interview op het gemeentehuis gehouden met Sandra 
v/d Linden en Rob Slobbe, over de ideeën die wij 
voor de wijk Drievliet ’t zand.  
 
Wij zijn het interview begonnen met de vraag of ze 
nog ideeën voor de wijk hadden. Er waren een paar 
ideeën maar geen ideeën voor kinderen van onze 
leeftijd. Er waren alleen ideeën voor feesten zoals 
Pasen, Koninginnedag en Halloween.  Ook waren er 
nog andere ideeën waar al tijden aan gewerkt wordt 
zoals het verplaatsen van de sporthal, die komt op 
het veldje aan de overkant van de weg.  

 
Sandra v/d Linden en Rob Slobbe 

 
Wij hadden veel ideeën voor de wijk Drievliet ’t Zand 
helaas voor ons en andere kinderen is er gebrek aan 
ruimte en geld en gaan de ideeën niet door, maar toch 
denken Sandra v/d Linden en Rob Slobbe er over om 
van onze ideeën wel een skatebaan en een 
hondenparkje aan te leggen, ook zouden er meer 
prullenbakken moeten komen.  
 
 
 

 
6. Waarom niet!? 
 
Er worden steeds meer speeltuintjes neergezet, in plaats 
van leuke dingen waarmee je weer geld kan verdienen 
zoals een bioscoop of game hal. 
 
Wij kinderen van O.B.S. de Botter hebben mensen van de 
gemeente geïnterviewd. Wij hebben Jarka van Zetten 
geïnterviewd. Zij is een opbouwwerkster van sport en 
welzijn. In onze interview hebben we gevraagd waarom er 
steeds meer speeltuintjes komen . want ze zegt dat er 
veel kinderen in Drievliet wonen  en dat er te weinig geld 
voor is. Maar dan kan je beter gewoon een grote 
speeltuin die begeleid is waar je dan voor moet betalen 
en het geld dat je dan verdient kan je de speeltuin schoon 
en mooi houden en dan kan je ook andere dingen weer 
neerzetten. En de skatebaan is bijvoorbeeld weggehaald, 
maar het geld van de speeltuin kun je de skatebaan ook 
weer opknappen. 
 
De gemeente kan bijvoorbeeld geld verdienen door toernooien of sponsorlopen te houden met 
inschrijf geld en dat geld gaat dan naar de gemeente. Wij willen ook een spelletjes hal met een pool 
tafel en airhockey enz. voor 2 euro per uur. En zoals we al eerder hadden geschreven kan je daar 
weer geld mee verdienen en uiteindelijk winst maken.  
 
Dit artikel is gemaakt door: Irvan, Wessel en Jeroen. 
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7. Geen Geld? 
 
Wij leerlingen van O.B.S. De Botter hebben een idee over een geldinzamelingactie.  
Want wij willen leukere dingen hebben om op te spelen.  
Bijvoorbeeld een game hall of een ijskraampje. 
 
De bewoners van Drievliet en ’t Zand moeten geld inzamelen voor de gemeente dan kunnen ze 
nieuwe dingen neerzetten. 
Wij willen bioscoop en nog meer dingen waar we kunnen spelen. 
Wij willen ook winkels waar de gemeente geld aan kan verdienen. 
 
Beste Gemeente wij hebben een klacht: Waarom geven jullie veel meer geld uit aan speeltuinen? En 
waarom niet aan zitplaatsen voor kinderen of jongeren? 
Wij hebben ook een paar ideeën zoals: acties tussen scholen om geld in te zamelen voor de 
gemeente. Een survivalbaan in de Gorzen. Of een kabelbaan in de Gorzen.    
 
8. Op bezoek bij de wethouder 
 
We kwamen aan in het gemeentehuis. Normaal gaan we met school naar het theater of je ging met je 
vader en moeder een paspoort ophalen, maar 
nu gingen we met de wethouder van financiën 
en participatie praten.    
 
We kwamen binnen bij de wethouder en we 
gingen zitten. De wethouder gaf ons wat te 
drinken. We kwamen voor een interview en 
begonnen vragen te stellen. Hij werkte hier al 1 
jaar. Hij was al met pensioen maar werd 
gevraagd voor wethouder. Zo is hij wethouder 
geworden. De beste vraag die we gesteld 
hadden volgens ons. Dit is de vraag: wat is 
participatie? Participatie is dat alle mensen 
mogen meestemmen, wat er gebeurt. We 
hebben ook gevraagd of er een stembureau 
voor 12+ komt en onze mening en de mening 
van de Wethouder waren het zelfde, nee want 
12+ doet niet zoveel met het stemmen het boeit 
ons niet echt. Onze tijd was op en we wisten wat 
we wilde weten. 
                                               
Gemaakt door: Mark, Richard en Sven 
 
9. ONZE WIJK IS VEEL TE SAAI !!  maar waarom?       
 
Kinderen tussen tien en vijftien jaar vinden de wijk  veel te 
saai! Groep 8a van O.B.S  de Botter in Ridderkerk houd een 
interview met John van Dorst. John van Dorst verteld… 
 
Wij vroegen waarom de skatebaan in onze wijk, Drievliet en t` 
zand weg is gehaald. John van Dorst vertelde waarom dat is 
:”De skatebaan is veel te duur om opgeknapt te worden want 
hij zat vol met deuken, graffiti en was erg verroest.”  Maar wij 
willen dat de skatebaan terug komt! John van dorst vertelde 
ook dat als we de skatebaan terug willen dat we een 
handtekening actie moeten houden zodat hij misschien terug 
komt.  
 
 Maar hoe houd hij iedereen tevreden? Niet iedereen kan altijd tevreden zijn met de buurt. Meestal 
worden de meeste problemen wel opgelost. Maar soms lukt dat niet altijd!  
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Dan gaat hij naar de mensen toe die niet tevreden zijn, maar soms loopt het uit de hand want er was 
bij John van Dorst eens een man die niet tevreden was en hem met een mes bedreigde. Maar 
gelukkig heeft hij de 06 nummers van alle wijkagenten die hij altijd kan bereiken wanneer het echt uit 
de hand loopt. 
                                                       
Het was een leuk interview en we zijn op goede antwoorden gekomen. 
                                                                           
Jill & Sara de Jong 
 
10. Meer activiteiten in Drievliet  en ’t Zand 
 
Wij leerlingen uit groep 8b van  O.B.S. de botter hebben een 
interview gehad met Ruud Huisman over de wijk. Wij hebben hem 
gevraagd wat hij van onze punten vond. 
 
Een van onze punten is een grotere kinderboerderij met meer 
dieren, wij vroegen Ruud Huisman wat hij er van vond. Hij zei als 
we een grotere kinderboerderij nemen, hebben we meer dieren en 
meer kans op ziektes waardoor de kinderboerderij gesloten moet 
worden. Dus eigenlijk is een grotere kinderboerderij niet handig. 
Maar een punt die hij wel interessant vond was een 
waterfietsenverhuur, bij het surfmeertje in het Oosterpark. Hij vond 
dat het een erg leuk idee is  voor in de zomer. Het Oosterpark is 
grondig opgeknapt en lijkt ons een goed idee om bij het surfmeertje bijvoorbeeld een waterfiets, 
roeibootjes en kano’s te gaan verhuren. Maar voor in de winter is er geen schaatsbaan meer op het 
koningsplein. Veel mensen die wij hebben gesproken vinden dit heel erg jammer, wij zijn bereid om 
een handtekeningactie of geldactie te starten, zodat er weer een leuke schaatsbaan voor in de winter 
komt. Mensen vinden de sfeer op het plein gezellig en vinden het leuk om te schaatsen en om andere 
te zien schaatsen. Er kan bijvoorbeeld ook een koek en zopie tentje komen waar je lekker te eten en 
te drinken kan kopen.  
Gr. Marit, Melanie en Tatum 
 
11. Toekomst van de wijk 
 
Planning met Nel Vrolijk 
We hebben met Nel gepraat in het gemeentehuis en ze heeft ons veel 
uitgelegd over mensen en dieren. Wij hadden heel veel plannen 
bedacht en hebben die met Nel Vrolijk besproken. 

 
Wat ze doet voor de gehandicapten 
Nel vrolijk doet veel voor de gehandicapten mensen, ze zit in het 
bestuur van de gehandicapten raad. Dit is heel knap want ze is zelf ook 
een beetje gehandicapt; ze is namelijk blind en zit in een rolstoel, want ze heeft spierproblemen. Ze 
organiseert voor de gehandicapten leuke uitstapjes. 

 
Geleiden honden 
Nel Vrolijk heeft geen hond maar is wel blind ze heeft thuis hulpen die haar helpen. 
De honden weten niet de weg. Je kan ze wel heel veel leren, zoals oversteken bij een drukke weg. Als 
je zo’n hond een commando geeft verstaat hij je niet maar hij weet wel wat je bedoelt. Nel weet dus 
heel veel van geleiden honden, ook al heeft ze er zelf geen. 
 
De kinderboerderij 
Wij vinden dat de kinderboerderij in Ridderkerk ook opgeknapt moet worden. Als je op de 
kinderboerderij komt, heb je aan het begin; een karretje met verschillende soorten voer voor 0,50 
euro. Wij vinden dat je meer voer moet krijgen voor die 50 cent. En wij vonden ook dat de stallen van 
de dieren een beetje te saai en te klein zijn. Wij hadden bedacht dat er vrijwilligers, bijvoorbeeld 
kinderen van dit project dus vanaf 12 jaar de stallen zouden verven in een leuk kleurtje. Zo word alles 
wat kleuriger in plaats van saai bruin. Bij de ezel is bijvoorbeeld bijna geen gras. Daar moet ook wat 
aan verandert worden. 
Gaat dit allemaal gebeuren?Wij hopen natuurlijk van wel!! Gemaakt door: Britt, Kéoni & Lisa 
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12. Tram plus in Ridderkerk? 
 
Wij hebben met een project, Jan Willem Steeman geïnterviewd over 
de toekomst van Drievliet. 
 
Jan Willem Steeman is beleidsmedewerker met name voor sport en 
welzijn in Drievliet.  
 
De regering is natuurlijk belangrijk maar de provincie is nog 
belangrijker. Wat willen de mensen zelf? Als de provincie zegt dat iets 
gebeurt, gebeurt het ook, wat de gemeente ook zegt. 
De gemeente zou er natuurlijk niet blij mee zijn want zij zijn ertegen. 
De kinderen van Ridderkerk zijn hier ook tegen. Jan Willem Steeman 
verteld dat als het aan de gemeente lag er geen tram gaat komen, 
maar de provincie kan ervoor zorgen dat hij toch wel komt.  
Zo te zien zou de tram plus niet komen. Maar uit dit interview blijkt dat het toch anders zit. Hoe zit dat? 
  
Onze mening:  
Wij vinden het wel een beetje raar, dat als de mensen uit Ridderkerk voor een gemeente hebben 
gekozen die tegen de tram is dat de provincie er toch voor kiest om hem te laten komen. 
 
Maar wat uit dit interview blijkt dat er voorlopig geen tram komt. 
 
Waarom willen mensen geen tram plus? 

- De tram kan zorgen voor geluidsoverlast. 
- De tram vervuilt het milieu. 
- Dat het te druk wordt in Ridderkerk. 
 

 
Gemaakt door: Tania, Nadine en Romee.  
 
13. Veiligheid in de buurt! 
 
Wij leerlingen van OBS de Botter hebben een 
interview afgenomen met de wijkagenten: Angelique 
Nobol en Sarria van der Pol die in Drievliet rondlopen. 
Zij hebben veel ervaring met de buurt en veiligheid in 
de buurt. 
 
“In het leven van een wijkagent in geen dag hetzelfde 
want hangjongeren doen elke keer iets anders. 
Gelukkig word er bijna nooit geschoten. We weten 
nooit hoe de dag begint of eindigt en dat is nou juist 
het leuke aan het werk.” 
 
De kinderen in deze buurt hebben ook een mening 
over sommige dingen: wij vinden dat er te veel 
overlast, verkeer, zwerfkatten/zwerfhonden en te veel 
hondenpoep is. Maar ook te weinig verlichting bij sportvelden, te weinig fietspaden, te weinig 
parkeerplaatsen en het moet veiliger bij de school. We vinden het wel goed dat er buurtpreventie is en 
de veiligheid in de school is erg verbeterd vergeleken met vorig jaar.  
 
Wij hopen dat deze buurt in Drievliet en `t Zand door ons en U verbeterd kan worden.  
 
Robert, Skandar en Matthew 
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14. Wat voor vrije tijd en sport 
 
Dit worden onze ideeën over vrije tijd en sport. We 
hadden een interview met Brendon Tholenaars. We 
hadden een interview in de rampenstafkamer. Dit 
verhaal (interview) wordt geschreven door Mitchell, 
Daniël en Koen. 
 
Brandon Tholenaars is 24 jaar en heeft een groten 
opleiding gevolgd. Hij ging eerst naar Tilburg, maar hij 
had daar niet naar zijn zin. Dus ging hij naar Goes in 
zeeland. En daar heeft hij de opleiding      
 
Wij hebben een interview gehad met Brandon 
Tholenaars. Hij zei dat we in Ridderkerk best wel veel 
activiteiten hebben in vergelijking met andere dorpen 
hier in de buurt.  
 
Er komen elk jaar nieuwe activiteiten zoals het NK knikkeren er kunnen 200 a 300 meedoen. 
 
Er komt ook een nieuw veld voor pleintjessport, dat komt naast de sporthal. Als de tram komt, komt er 
een nieuwe sporthal en een sportveld. En als de tram niet komt komen er huizen. 
 
Dit zijn onze ideeën over vrijetijd en sport: 
De schaatsbaan moet terug komen . wij zouden het leuk vinden als dit er komt: een game hal, een 
sportcentrum, een muur waar je graffiti op kan spuiten, een grote disco, een jongeren hangplek. Een 
bowlingbaan, airhocky, bosslagbal.     

einde 
 

2.3. Enquête gezinnen met (jonge) kinderen 
 
Het was moeilijk om ouders van (jonge) kinderen te bereiken via de verschillende participatie-
bijeenkomsten. Daarom is door de projectgroep een enquête opgesteld om toch reactie te krijgen van 
de ouders van jonge kinderen. De enquête gaat over een zestal thema’s, namelijk wonen, sociale 
verbanden, betrokkenheid van de bewoners, veiligheid, maatschappelijke voorzieningen, 
omgevingskwaliteit, verkeer&vervoer. 
 
Via de peuterspeelzalen Olleke Bolleke en Giraf zijn 97 jonge gezinnen benaderd om de enquête in te 
vullen. 24 gezinnen hebben een reactie teruggegeven. 
 
De 98 kinderen, die meededen aan het kinderpersbureau, hebben deze enquête gekregen om hun 
ouders in te laten vullen. Hierop hebben 49 ouders de enquête ingevuld en teruggegeven. We vinden 
het aantal mensen dat heeft gereageerd erg hoog. Dit komt waarschijnlijk, doordat de kinderen erg 
betrokken waren bij het kinderpersbureau. Zij hebben hun ouders erg enthousiast gemaakt. 
 
Postbodegebied: Drievliet en Het Zand   
   
1.  Wat is uw gezinssituatie? Aantal Percentage 
a) ik woon alleen 0 0% 
b) ik woon alleen met kind(eren) 4 5% 
c) ik ben gehuwd/ samenwonend zonder kind(eren) of met uitwonende kinderen 1 1% 
d) ik ben gehuwd/ samenwonend met thuiswonende kinderen 67 92% 
e)ik woon bij mijn ouder(s), verzorger(s 1 1% 
f) anders 0 0% 
totaal 73 100% 
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2.  Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)? Aantal Percentage 
a) 1 persoon 0 0% 
b) 2 personen 2 3% 
c) 3 personen 12 16% 
d) 4 personen 48 66% 
e) 5 personen 8 11% 
f) 6 personen 2 3% 
g) 7 personen of meer 1 1% 
totaal 73 100% 
 
3.  In welk jaar bent u geboren? Aantal Percentage 
a) tussen 1921 en 1930 1 1% 
b) tussen 1931 en 1940 0 0% 
c) tussen 1941 en 1950 0 0% 
d) tussen 1951 en 1960 2 3% 
e) tussen 1961 en 1970 37 54% 
f) tussen 1971 en 1980 18 26% 
g) tussen 1981 en 1990 11 16% 
h) tussen 1991 en 2000 0 0% 
totaal 69 100% 
 
4.  In welke situatie bevindt u zich momenteel?  Aantal Percentage 
a) ik werk in loondienst 49 67% 
b) ik werk in eigen bedrijf of praktijk 6 8% 
c) ik ben scholier, student of stagiair 0 0% 
d) ik ben werkzaam in eigen huishouding 15 21% 
e) ik ben met VUT/ gepensioneerd; heb AOW 1 1% 
f) ik heb WAO/AWW, invaliditeitspensioen, ben arbeidsongeschikt 1 1% 
g) ik heb een WW- of bijstandsuitkering 1 1% 
h) anders 0 0% 
totaal 73 100% 
 
5. Geslacht Aantal Percentage 
a) man 12 16% 
b) vrouw 61 84% 
totaal 73 100% 
 
7. Hoe tevreden bent u over uw eigen woonsituatie? Aantal Percentage 
a) zeer tevreden 18 25% 
b) tevreden 54 74% 
c) ontevreden 0 0% 
d) zeer ontevreden 1 1% 
e) geen mening 0 0% 
totaal 73 100% 
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8.  Hoeveel jaren woont u in deze wijk? Aantal Percentage 
a) tussen 40 en 30 jaar 3 4% 
b) tussen 30 en 20 jaar 8 11% 
c) tussen 20 en 10 jaar 34 47% 
d) tussen 10 en 5 jaar 20 28% 
e) 4 jaar 2 3% 
f) 3 jaar 1 1% 
g) 2 jaar 2 3% 
h) 1 jaar 2 3% 
totaal 72 100% 
 
9. Hoeveel jaren woont u in uw woning? Aantal  Percentage 
a) tussen 40 en 30 jaar 0 0% 
b) tussen 30 en 20 jaar 6 8% 
c) tussen 20 en 10 jaar 31 42% 
d) tussen 10 en 5 jaar 26 36% 
e) 4 jaar 3 4% 
f) 3 jaar 2 3% 
g) 2 jaar 2 3% 
h) 1 jaar 3 4% 
totaal 73 100% 
 
10.  Woont u in een koop- of huurwoning? Aantal Percentage 
a) koopwoning 59 87% 
b) huurwoning 9 13% 
totaal 68 100% 
 
11.  Verwacht u binnen 2 jaar te verhuizen? Aantal Percentage 
a) ja 10 14% 
b) nee (ga naar vraag 16) 59 86% 
totaal 69 100% 
 
12. Indien u binnen 2 jaar verwacht te verhuizen, is dat wegens:    
(graag de belangrijkste reden aangeven) Aantal Percentage 
a) verslechteren van de buurt 0 0% 
b) overlast van hangjeugd 0 0% 
c) burenoverlast 3 27% 
d) geluidsoverlast verkeer 0 0% 
e) overlast van verkeersituatie, b.v. files 0 0% 
f) verandering van werkkring 1 9% 
g) veranderingen in mijn huishouden / persoonlijke situatie 0 0% 
h) de woning voldoet niet meer aan de wensen / behoefte 6 55% 
i) gebrek aan voorzieningen in directe woonomgeving 0 0% 
j) verandering in financiële positie 1 9% 
totaal 11 100% 
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13. Indien u binnen 2 jaar verwacht te verhuizen, wilt u dan bij voorkeur 
verhuizen binnen of buiten de gemeente of uw wijk? Aantal Percentage 
a) binnen mijn eigen wijk 2 20% 
b) buiten mijn eigen wijk, maar binnen Ridderkerk 6 60% 
c) buiten Ridderkerk (ga naar vraag 16) 0 0% 
d) weet ik nog niet (ga naar vraag 16) 2 20% 
totaal 10 100% 
 
14.  Indien u wilt verhuizen binnen de gemeente Ridderkerk wilt u dan een 
koop- of huurwoning? Aantal Percentage 
a) koopwoning 7 78% 
b) huurwoning 1 11% 
c) weet ik nog niet 1 11% 
Totaal 9 100% 
   
15.  Indien u wilt verhuizen binnen de gemeente Ridderkerk, welk type 
woning zoekt u? Aantal Percentage 
a) woning geschikt voor ouderen 0 0% 
b) woning in combinatie met zorg (zorgwoning, aanleunwoning) 0 0% 
c) flatwoning 0 0% 
d) maisonette/etage-duplexwoning 0 0% 
e) rijtjeswoning 3 30% 
f) 2-onder-1-kapwoning 5 50% 
g) vrijstaande woning 2 20% 
h) anders, namelijk,… 0 0% 
i) weet ik nog niet 0 0% 
totaal 10 100% 
 
 
16.    Wat is volgens u de mate van betrokkenheid tussen de bewoners in 
uw wijk? Aantal Percentage 
a) sterk 12 16% 
b) redelijk 50 68% 
c) slecht 6 8% 
d) geen mening 5 7% 
totaal 73 100% 
   
17.   Wat is uw eigen betrokkenheid bij uw wijk? Aantal Percentage 
a) ik voel me zeer betrokken 8 10% 
b) ik voel me redelijk betrokken 60 74% 
c) ik voel me nauwelijks betrokken en vindt dat niet prettig (ga naar vraag 14) 0 0% 
d) ik voel me nauwelijks betrokken en vindt dat prima (ga naar vraag 15) 13 16% 
totaal 81 100% 
   
18.  Als u redelijk tot zeer betrokken bent, kunt u aangeven waaruit die 
betrokkenheid bestaat? (meerdere antwoorden mogelijk) Aantal Percentage 
a) ik zorg dat ik goed geïnformeerd ben over wat er in de wijk speelt 18 18% 
b) ik ben trots op mijn wijk 11 11% 
c) ik heb een goede band met mijn buren 52 51% 
d) ik neem deel aan buurtactiviteiten 12 12% 
e) ik doe vrijwilligerswerk, namelijk… 5 5% 
f) anders, … 4 4% 
totaal 102 100% 
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19.  Als u zich niet betrokken voelt en dat niet prettig vindt, waardoor 
wordt dit veroorzaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) Aantal Percentage 
a) ik word slecht geïnformeerd over wat er in de wijk speelt 1 20% 
b) ik heb een slechte band met mijn buren 2 40% 
c) er zijn geen buurtactiviteiten waaraan ik wil meedoen 1 20% 
d) anders, … 1 20% 
totaal 5 100% 
   
20. Ik ben bekend met de volgende bewonersgroepen?  
(meerdere antwoorden mogelijk) Aantal Percentage 
a) Wijkoverleg Beheer 1 1% 
b) Wijkoverleg Beleid 1 1% 
c) Wijk ideeënteam 25 20% 
d) Buurtpreventie 51 40% 
e) Wijkvereniging Drievliet Het Zand 48 38% 
totaal 126 100% 
   
21. Ik wil graag geïnformeerd worden over wijkaangelegenheden via  
(meerdere antwoorden mogelijk): Aantal Percentage 
a) De Combinatie 58 44% 
b) ander Huis aan Huisblad 12 9% 
c) Nieuwsbrief 37 28% 
d) Bewonersavond 3 2% 
e) Radio 0 0% 
f) Internet 6 5% 
g) E-mail 15 11% 
h) anders,… 0 0% 
totaal 131 100% 
   
22.   Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen wijk? Aantal Percentage 
a) voortdurend 0 0% 
b) vaak 2 3% 
c) soms 17 23% 
d) zelden 24 33% 
e) nooit (ga naar vraag 24) 30 41% 
totaal 73 100% 
   
23.   Indien u zich onveilig voelt in uw wijk, waar wordt dit dan 
voornamelijk door veroorzaakt? Aantal Percentage 
a) inbraken in de omgeving 10 17% 
b) vernielingen 5 9% 
c) overlast van (hang)jongeren 11 19% 
d) te weinig (sociale) controle 1 2% 
e) onvoldoende verlichting 6 10% 
f) berichten over onveiligheid 4 7% 
g) geweld tegen personen 2 3% 
h) te hard rijdend verkeer 19 33% 
i) anders, … 0 0% 
totaal 58 100% 
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24. Hoe tevreden bent u met de kwaliteit van de 
navolgende voorzieningen. zeer tevreden tevreden ontevreden 

zeer 
ontevreden 

n.v.t./ geen 
mening totaal 

1. winkels 10 14% 60 83% 1 1% 1 1% 0 0% 72 
2. zorgvoorzieningen (zorgsteunpunt, 
gezondheidscentrum, dokter, tandarts, apotheek) 4 6% 57 81% 3 4% 0 0% 6 9% 70 
3. speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar 6 9% 47 67% 9 13% 4 6% 4 6% 70 
4. sport- en speelvoorzieningen voor jongeren vanaf 12 
jaar (trapveldkjes/ hangplekken) 1 1% 22 30% 27 37% 4 5% 19 26% 73 
5. culturele activiteiten (evenementen, activiteiten voor 
jongeren, ouderen, etc.) 2 3% 33 47% 11 16% 2 3% 22 31% 70 
6. recreatievoorzieningen (wandelpaden, vissen, etc.) 3 4% 54 76% 4 6% 2 3% 8 11% 71 
7. uitgaansgelegenheden (cafés, restaurants, etc.) 2 3% 41 61% 5 7% 3 4% 16 24% 67 
8. basisscholen 7 10% 57 83% 2 3% 0 0% 3 4% 69 
9. religieuze voorzieningen 1 1% 33 47% 1 1% 0 0% 35 50% 70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Hoe schoon ervaart u uw woonomgeving? Aantal Percentage 
a) schoon (ga door naar vraag 29) 31 44% 
b) redelijk schoon 36 51% 
c) niet schoon 4 6% 
totaal 71 100% 
 

25. Heeft u of iemand uit uw huishouden in het afgelopen jaar regelmatig 
(gem. 2x pmnd) gebruik gemaakt v/d volgende voorzieningen in de wijk: JA NEE 

n.v.t./ geen 
mening Totaal 

1. winkels 72 99% 0 0% 1 1% 73 
2. zorgvoorzieningen (zorgsteunpunt, gezondheidscentrum, dokter, tandarts, 
apotheek) 42 54% 30 38% 6 8% 78 
3. speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar 52 72% 16 22% 4 6% 72 
4. sport- en speelvoorzieningen voor jongeren vanaf 12 jaar (trapveldkjes/ 
hangplekken) 26 36% 34 47% 13 18% 73 
5. culturele activiteiten (evenementen, activiteiten voor jongeren, ouderen, etc.) 14 19% 47 64% 13 18% 74 
6. recreatievoorzieningen (wandelpaden, vissen, etc.) 52 71% 16 22% 5 7% 73 
7. uitgaansgelegenheden (cafés, restaurants, etc.) 24 33% 38 53% 10 14% 72 
8. basisscholen 57 80% 9 13% 5 7% 71 
9. religieuze voorzieningen 14 20% 34 48% 23 32% 71 
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28. Wat is voornamelijk de oorzaak waardoor u uw 
woonomgeving niet of slechts redelijk schoon vindt? Aantal Percentage 
a) vuil op straat 25 38% 
b) hondenpoep 27 42% 
c) afvalcontainers op straat buiten de ophaaltijden van de reiniging 5 8% 
d) grofvuil willekeurig op straat gezet 1 2% 
e) graffiti 2 3% 
f) anders, … 5 8% 
totaal 65 100% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

29. Hoe tevreden bent u over de openbare ruimte in uw omgeving? 
zeer 

tevreden tevreden ontevreden 
zeer 

ontevreden 
n.v.t./ geen 

mening totaal 
1. tevredenheid openbaar groen 4 6% 59 82% 3 4% 2 3% 4 6% 72 
2. tevredenheid fietspaden 4 6% 61 86% 4 6% 0 0% 2 3% 71 
3. tevredenheid voetpaden 6 8% 60 83% 3 4% 0 0% 3 4% 72 
4. tevredenheid oppervlaktewater (sloten, vijvers, singels) 2 3% 59 83% 5 7% 1 1% 4 6% 71 
5. tevredenheid toegankelijkheid openbare ruimte (verlaging trottoirs, geen obstakels) 2 3% 55 81% 3 4% 0 0% 8 12% 68 
6. Tevredenheid bebouwing (hoog- laagbouw, variatie bebouwing, architectuur) 4 6% 59 83% 4 6% 0 0% 4 6% 71 
7. beleving kwaliteit leefomgeving totaal 3 5% 51 86% 1 2% 0 0% 4 7% 59 

30. Hoeveel overlast ervaart u in uw woonomgeving van: Geen overlast 
Regelmatig 

overlast 
Veel 

overlast totaal 
1. geluid afkomstig van wegen in uw wijk              58 83% 11 16% 1 1% 70 
2. geluid afkomstig van rijkswegen 51 74% 12 17% 6 9% 69 
3. trillingshinder door wegverkeer 67 96% 3 4% 0 0% 70 
4. stank 66 94% 4 6% 0 0% 70 
5. andere soorten van milieuhinder, namelijk: 63 98% 1 2% 0 0% 64 

31. Hoe tevreden bent u over de volgende verkeer- en vervoerszaken: 
zeer 

tevreden tevreden ontevreden 
zeer 

ontevreden 
n.v.t./ geen 

mening totaal 
1. de verkeersveiligheid 2 3% 49 70% 15 21% 4 6% 0 0% 70 
2. de parkeersituatie in de directe omgeving van uw woning 5 7% 39 57% 19 28% 6 9% 0 0% 69 
3. de bereikbaarheid van het openbaar vervoer vanuit uw woning 9 13% 49 70% 7 10% 1 1% 4 6% 70 
4. Ontsluiting van Drievliet Het Zand 4 6% 53 78% 4 6% 0 0% 7 10% 68 
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2.4. HighTea Ouderen 
De ouderen van de wijk nodigden we uit voor een high tea in zorgcentrum Reyerheem. Met 25 ouderen 
spraken we door over de thema’s wonen, ontmoeting, veiligheid en de toekomst. 
 
1. Wonen: 
Prettig wonen heeft zowel betrekking op gelijkvloersheid, drempels e.d. als ook op betrokken zijn bij 
elkaar. Omgang met buren wordt in het algemeen als goed ervaren. 
Gewenst wordt nog aandacht voor scootmobiels, voorzieningen om deze te stallen en op te laden. 
 
2. Ontmoeting: 
Contacten zijn belangrijk. Buren en elkaar nodig hebben. 
Georganiseerde activiteiten waar uit men zelf kan kiezen (hoe weten we dat?) 
Jong en oud samen; is thema, hangjongeren worden als onprettig ervaren. ’s Avonds de deur uitgaan is 
geen gewoonte (dit is niet uitsluitend door dit onprettige gevoel, mensen blijven liever binnen. Hebben 
vaak niet veel energie om ’s avonds nog dingen te ondernemen). 
Graag met elkaar invullen wat ontmoeting is, ook in ’t Zand. 
 
3. Veiligheid:  
Er is een veilig gevoel. 
Men is zich wel bewust van de risico’s (spreek ik iemand aan of niet, wat gebeurt er dan, mensen gaan 
hier individueel verschillende mee om). 
Veiligheid is ook bestrating, verlichting en onderhoud groen. Dit wordt wisselend ervaren, soms erg 
tevreden, soms specifieke plaatsen waar men verbetering zou wensen. 
Respect voor elkaar is belangrijk. 
Soms is er sprake van overlast, bijvoorbeeld een voetbalveldje waar jongeren laat en luid actief zijn. 
Men zou graag meer politie op straat zien. Wijkagenten worden niet regelmatig gezien. Buurtpreventie is 
positief. 
Er is rommel op straat, zou anders willen. 
 
4. Toekomst 
Is wisselend voor de deelnemers, soms bij de dag, soms vijf jaar vooruit kunnen kijken. 
Belangrijk om vriendelijk te zijn voor elkaar. 
De toekomst voor de wijk; men is tevreden, ziet wel veranderingen gaan gebeuren (Vlietplein, 
buurtpreventie zijn nu zichtbaar, wat de komende veranderingen zijn hebben deelnemers geen concreet 
beeld bij). Belangrijk blijven de buren en het contact met hen. 
Hoe zullen de nieuwbouwplannen gaan verlopen? Wordt al langer over gesproken, wat gaat er écht 
gebeuren? 
Het is fijn om ook zinvol bezig te zijn, en iets voor anderen te kunnen betekenen. 

2.5. Partnergesprekken 

2.5.1. Buurtagenten 
N.a.v. aandachtspunten voor WOP 
 
Buurtagent Monster geeft aan dat er in de vogel- en molenbuurt behoorlijk veel kleine groepjes jeugd van 
de tienerleeftijd elkaar ontmoeten in de buitenruimte. Dit leidt in sommige gevallen tot overlast voor 
omwonenden, maar de jongeren moeten toch een plek hebben. 
 
In de Driehoek zijn voorzieningen gepland voor de jeugd (zoals een buurtsportlocatie en een grote 
soosruimte). Er stond een skatebaan en die is weggehaald omdat die gevaarlijk werd. Deze is niet 
vervangen vanwege de nieuwe ontwikkeling. 
 
Wens van de buurtagenten is in ieder geval dat de jongeren alvast kunnen worden verwezen naar de 
Driehoek, omdat zij daar na de ontwikkeling een plek krijgen. Die plek moet dan wel aantrekkelijk zijn. Die 
was aantrekkelijk vanwege de skatebaan, maar dat is de plek niet meer. 
 
Belangrijk punt is de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit moet continu gemonitord en aangepakt 
worden. 
 
Er is een project Enge Plekken geweest. Dit was een eenmalig project. 
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De buurtagenten geven aan dat er nu wel weer locaties zijn die als ‘eng’ aangemerkt worden. Gekeken 
kan worden naar de criminaliteitscijfers en dan is het goed om ook de relatie te leggen met de 
buitenruimte.  
De wens ligt er dus om ook de enge plekken te blijven monitoren en aan te pakken. 
 
Wat betreft verkeer: de Molenvliet, Vogelvliet, Visvliet en Erasmuslaan zijn 30 km/u wegen. De inrichting 
van die wegen nodigt helaas nog steeds uit tot te hard rijden. De wens ligt er dus ook om het profiel van 
deze wegen dusdanig aan te passen dat er niet meer te vaak te hard wordt gereden. 
 
Ze geven tevens aan dat ze bij het sportpark aan de Oosterparkweg graag een parkeerverbod zouden 
willen zien aan de kant van het sportpark. 
Ten tijde van een evenement als een circus in het park of ten tijde van festiviteiten bij verenigingen 
(tennis, honk- en softbalvereniging) wordt besloten om aan de zijde van het park, verenigingen, 
Bloemenjungle tijdelijk een parkeerverbod in te stellen om het parkeergedrag te reguleren.  
Om het echt allemaal daar goed te regelen, zou permanent aan één zijde van de rijbaan een 
parkeerverbod kunnen worden ingesteld. 

2.5.2. Wijkvereniging Drievliet-Het Zand 
N.a.v. aandachtspunten voor WOP 
 
De wijkvereniging organiseert allerlei activiteiten in wijkcentrum De Fuik. Het gaat hierbij om in totaal 73 
uur per week dat er activiteiten worden georganiseerd: dansen, kaarten e.d. 
 
De wijkvereniging draait op zo’n 30 vrijwilligers. 
 
Er is wel veel animo om mee te doen aan eenmalige activiteiten, maar niet om vrijwilliger te zijn en 
daarbij te helpen. Het gaat hierbij om activiteiten als Koninginnedag, Sinterklaas en Zomerfeest. 
 
Met de winkeliersvereniging zijn inmiddels contacten opgebouwd en er wordt samenwerking gezocht. 
 
Het is erg moeilijk om voldoende vrijwilligers te houden om activiteiten te organiseren of om reguliere 
activiteiten te laten plaatsvinden. De vrijwilligers en deelnemers zijn over het algemeen wel ouder dan 55 
jaar. 
 
Er is nauwelijks aanwas van jongeren. Het is moeilijk om jeugd- en jongerenactiviteiten van de grond te 
krijgen door het vrijwilligerstekort. Wel lopen activiteiten als Streetdance en Zumba ontzettend goed. 
 
De wijkvereniging wordt gewezen op Connect2Act om zo te kijken of ze hier meer aansluiting mee 
krijgen. Er wordt ook contact gezocht met de coördinator Brede School Terry Wisse van Stichting S&W. 
 
Wens van de wijkvereniging is om meer ruimte te krijgen, zodat er meer activiteiten georganiseerd 
kunnen worden voor senioren c.q. volwassenen tussen de 40 en 70 jaar. 
Mogelijk dat de toekomstige leegstand van de Ark een positieve bijdrage kan leveren in dit ruimte tekort. 
 
Er is nog wel een wens voor het gebouw: een afdakje om onder te roken. 
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2.5.3. Winkeliersvereniging Vlietplein 
Afsprakenlijst  
 
 Actie Wie 
1 Contactpersoon voor winkeliersvereniging Vlietplein Wijkregisseur Jan Willem Steeman 
2 Leveren informatie over standplaatsen op Vlietplein: 

Visboer di/vrij 
Bloemen do/za 
Bakker en kaasboer op woe 
 

Wijkregisseur  

3 Er ligt een wens om structureel te overleggen met 
partners (winkeliers, buurtagent, S&W (Fuik), 
wijkbelangenvereniging, gemeente) omtrent alles wat 
Vlietplein aan gaat. 
 

Wijkregisseur  

4 Duidelijkheid geven over onderhoud van Vlietplein: 
wie, wat en wanneer? 
 

Wijkregisseur   

5 Parkeerproblematiek vrijdag en zaterdag moet op 
korte termijn worden opgepakt. 
 
 
 

Wijkregisseur zoekt in overleg naar 
korte termijn oplossingen. 
 

6 Stimuleren van Vlietplein als winkelgebied. Aanloop is 
minder ondanks investeringen in de buitenruimte. 
 

- samenwerken met verschillende partners om 
activiteiten te doen 

- organiseren van activiteiten gemakkelijk 
maken (vergunningentraject e.d.) 

- Bebording? 
 

Projectleider WOP in WOP 
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3. Opstellen Visie en Uitvoeringsprogramma 

3.1. Reactie maatschappelijk partners 
 
Reactie dhr. T. Theelen Directeurbestuurder Stichting Sport en Welzijn: 
 
Dank voor het toesturen van de conceptvisie. Ik heb deze met veel belangstelling gelezen en in de 
organisatie uitgezet voor de nodige feed back. Vanuit verschillende invalshoeken is er naar mij informatie 
toegezonden. Met betrekking tot je verzoek om instemming kan ik aangeven dat wij deze graag geven 
waarbij ik graag een belangrijke opmerking wil meegeven en wel de volgende: 
 
Met betrekking tot de fysieke en sociale samenhang hebben we op 17 februari bij de bijeenkomst 
samenwerken of samen werken stil gestaan bij mogelijke ontwikkelingen in deze wijk. Er zijn in de 
middag sessie een aantal mensen een schouw van de wijk gaan maken ( met de focus op Drievliet Oost). 
Wetende dat de wijk Drievliet t Zand de grootste bevolkingsdichtheid van Ridderkerk heeft, er veel 
jongeren wonen en de samenstelling van de wijk heel divers is wil ik meegeven dat het concentreren van 
activiteiten in de nabije toekomst een van de belangrijke kritische succesfactoren zal zijn om de wijken 
leefbaar te houden. In de evaluatie wordt al aangegeven dat er veel activiteiten zijn georganiseerd door 
veel verschillende actoren. Cohesie in deze activiteiten alsmede afstemmen daarvan zal m.i, beter dan in 
het verleden moeten plaatsvinden. De driehoek zal daarin een zeer belangrijke rol gaan spelen. Het 
uitbreiden van ruimte voor jongeren zou m.i. voor een deel kunnen plaatsvinden door de bedachte ruimte 
( nog geen exploitatie op gevonden) in de driehoek daarvoor in te zetten. Het nieuwe gebouw kan dan 
een bredere inzet en betekenis voor de wijk krijgen. Zowel de gemeente ( toekomstig eigenaar) 
Woonvisie ( ontwikkelaar) Aafje ( gebruiker) als SenW ( exploitant zouden hierin ene rol kunnen nemen. 
Door de synergie en samenwerking te vinden op deze hoofdgebruikers kunnen een aantal vraagstukken 
met betrekking tot de wijk opgepakt, gepland en uitgevoerd worden.  
Op het strategisch niveau zou ik mijn bijdrage willen samenvatten in de woorden : 
People, planet, profit gaan pas samen als we de Pleasure daar aan toevoegen. Het wordt immers pas 
aantrekkelijk om ergens te wonen, te werken, te leven als we plezier hebben en elkaar daarvoor 
opzoeken en nodig hebben. 
 
Kortom, vanuit SenW dragen wij de visie zoals deze voorligt waarbij de laatste zin van mijn tekst wellicht 
de WAT vraag benoemd, een bijdrage zou kunnen leveren die, door eenieder omarmd tot de gewenste 
ontwikkelrichting zal leiden. 

3.2. Bewonersavond 16 mei 2011 
Alle bewoners van Drievliet-Het Zand zijn uitgenodigd om naar een bewonersavond op 16 mei 2011 te 
komen. Er waren in totaal 21 bewoners aanwezig. Op deze avond is gesproken over de voortgang van 
het opstellen van het Wijkontwikkelingsprogramma. Per thema werd de visie behandeld en is gevraagd 
wat mensen daarvan vonden. Daarnaast werden mogelijke projecten en activiteiten gepresenteerd, 
waarbij de bewoners hun prioriteit konden aangeven. Ook konden zij zelf projecten en activiteiten 
bedenken. Al deze projecten en activiteiten zijn opgenomen in bijlage 4.  

 
Visie Wonen 
 
1. 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. 

2. De nieuwbouw in de Driehoek is voor het afronden van de woonzorgzone ontwikkeling van groot 
belang: extra levensloopgeschikte woningen, extra zorgvoorzieningen, verbeterde toegankelijkheid 
voor ouderen en versterking van het wijkcentrum (door onder ander het creëren van extra 
parkeerplaatsen).  

3. De nieuw te ontwikkelen locatie op en rondom het Hak-terrein zal ook moeten inspelen op de 
woonwensen van bewoners. 
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Herkent u zich in deze visie? 
o Ja 16x 
 

 Nadruk op de juiste aspecten: levensloopgeschikt, sociale woningbouw, “eigen” gemeente 
ontwikkeling. 

 Min of meer 
 Maar denk ook aan toegankelijkheid en hou er met bouwen rekening mee. 

 
o Nee, 5x 
 

 Er voor zover ik weet geen plannen zijn gepubliceerd in de combinatie 
 Alle woningen moeten levensloopgeschikt zijn 
 Punt 2: Alle woningen moeten levensloopbestendig zijn en de meerwaarde van de woonzorgzone 

is niet duidelijk. Het gebied is ongeschikt voor een woonzorgzone 
 Nieuwbouw in de Driehoek levensloopbestendig, sporthal, jeugdactiviteiten een slechte 

combinatie is en bovendien is het nu een mooie open ruimte voor bewoners. 
 De groene woonwijken worden langzaam maar zeker volgebouwd (nieuwbouw driehoek). 

 
Activiteiten Wonen 
  Activiteiten Prioriteit Bewoners 

1 Bestaande huurwoningen rondom het Vlietplein en Reijerheem voor 
senioren toegankelijk maken  10 

2 Verminderen energiegebruik van bestaande huurwoningen  2 

3 Nieuwbouw in de Driehoek  7 

4 Nieuwbouw op en rondom het Hak-terrein 
  10 

5 Onderzoeken mogelijkheden realiseren starterswoningen 
 8 

 
Welke activiteiten kunnen er nog meer gedaan worden? 
1. Altijd brede ingangen bij de bouw aanbrengen. 
2. Vermindering geluidshinder van de rotterdamseweg door verbetering van de geluidswal 
3. kleinschalige levensloopbestendige appartementen 
4. bestaande sporthal opknappen (2x) 
5. Starterswoningen: er zijn veel speelplekken voor kleine kinderen in de wijk. Nu nog de kinderen 

die er gaan spelen. 
6. JRR heeft onderzoek gedaan naar starterswoningen. 
7. Een gamegebouw in de driehoek: een ruimte waar gegamed kan worden. 
8. meer 55+ woningen in de wijk 
9. Doorstroming nieuwbouw voor ouderen bevorderen: van bestaande woning naar 

levensloopbestendige woning. 
10. Meer activiteiten voor de jeugd bijv. sport voor doelgroep schooljeugd basis- en middelbaar 

onderwijs. 
11. Punt 1 en 5 samenvoegen 
12. Torens rond vlietplein brancard geschikt maken. 
13. Stimuleren verminderen energie gebruik particuliere woningen 
14. Sociale nieuwbouw op en rondom Hak terrein. 
15. Realiseren starterswoningen (niet onderzoeken) 

 
Visie Buitenruimte (Woonomgeving) 
 
De buitenruimte van de wijk is erg belangrijk. Drievliet-Het Zand moet in de toekomst het groene karakter 
behouden en versterken. Daarnaast moet de buitenruimte ruimte bieden om veilig te spelen, te recreëren, 
te ontmoeten, lopen, fietsen en parkeren. 
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Vraag: 
 
Herkent u zich in deze visie? 
o Ja 17x 
o Nee, 3x  

o Fietsers moeten zich ook aan de regels houden 
o Ik meer aandacht zou willen voor parkeerproblematiek 
o Te grote auto dichtheid, teveel auto’s en te weinig parkeerplaatsen 

 
Activiteiten Buitenruimte 
 

  Activiteiten Prioriteit 
Bewoners 

1 Continu in beeld brengen, volgen en oplossen van “Enge Plekken” 
 

 9 

2 Project Speelterreinen:  
Speelterreinen verbeteren en aanpassen aan de leeftijden van kinderen in de buurt. 
Aanleg nieuwe speelterreinen 
 

 12 

3  
Proef verbeteren uitstraling en functies openbare ruimte in de buurt:  
Binnen nu een tien jaar moeten veel buurten in Drievliet worden herbestraat. Samen 
met bewoners wordt dan gekeken hoe de beschikbare ruimte kan worden ingevuld 
en welke afspraken we met elkaar kunnen maken, bijv. over parkeren op eigen 
terrein. 
 

 14 

 
Welke activiteiten kunnen er nog meer gedaan worden? En wat kunt u zelf doen? 

1. Speelterreinen hondenpoepvrij 
2. Parkeren: stimuleren parkeren op eigen terrein en handhaving! 
3. Schoonste straat project organiseren 
4. Op scholen actie jeugd bewust maken van straatvuil 
5. Parkeren op eigen terrein lijkt mij juridisch niet haalbaar 
6. Herinrichting vooraf bespreken met bewoners. Niet alleen een uitgeewerkt plan indienen. 
7. Betere openbare verlichting (energiezuinig). 
8. Beter bijhouden van groenstroken e.d. (die zien er niet uit). 
9. Ook in Het Zand een degelijk voetbalveld. 
10. Vlietplein aantrekkelijker maken om te ontmoeten en recreëren. 
11. Afvalbakken langs loop- en fietspad van Vlietplein richting ronde Sant 
12. Parkeren als apart onderwerp onderzoeken. 
13. Het schoonhouden van de wijken d.w.z. regelmatig opruimen 
14. Meer papierbakken. 
15. Meer vuilnisbakken door de wijk plaatsen. 
16. Meer ondergrondse containers voor glas, kranten, plastic en overig. 
17. Meer en beter onderhoud plantsoenen. 

 
Visie Sociaal 
 
1. In de toekomst is het Vlietplein een gezellig en levendig winkel- en ontmoetingscentrum voor de 

bewoners van Drievliet-Het Zand. Een actieve winkeliersvereniging maakt het Vlietplein in 
samenwerking met andere partijen levendig. 

2. Er worden meer kleinschalige projecten opgestart door bewoners zelf om sociale participatie te 
bevorderen. 

3. Belangrijk blijven de buren en het contact met hen, met name voor ouderen. Het stimuleren en 
ontwikkelen van zelfredzaamheid (ter preventie van grotere afhankelijkheid zorg) is hierbij de 
‘oplossing’. Hierbij zal door professionele organisaties worden samengewerkt met vrijwilligers. 

4. Er wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop de bewoners van Drievliet-Het Zand betrokken 
kunnen worden bij de participatie over de uitvoering van het WOP. 

5. Het netwerk van partners in de wijk verstevigen. De wijkregisseur speelt hierin een belangrijke rol.  
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Herkent u zich in deze visie? 
o Ja  20x 
o Nee,  

 
Activiteiten Sociaal 
 

  Activiteiten Prioriteit Bewoners 

1 

Variatie aanbod Sport en Spel binnen & buitenruimte 
Voorbeeld:  

– Speelbos 12+ of watersport/spel in Oosterpark. 
– Activiteiten in sporthal moeten gevarieerder. 

 

 11 

2 

Ontmoetingsmogelijkheden jongeren begeleiden en monitoren, 
bijvoorbeeld:  
– Daar waar problemen ontstaan, inzetten op een brede aanpak 

(gesprekken, eigen plek realiseren e.d.). 
– Realiseren buurtsportlocatie en nieuwe tienersoos in Driehoek . 
 

 8 

3 Brede school activiteiten uitbreiden  1 
4 Aanpak werven vrijwilligers, jongerenaanwas bevorderen.  6 

5 

Ontmoeting tussen alle lagen stimuleren door middel van kleine projecten. 
Voorbeeld: 

– Jong/oud debat 
– Open ontmoeting jongeren/geloof 
– Game event door JRR 
– Culturele ontmoeting dmv muziek/eten 
– Burenhulp 

 10 

 
Welke activiteiten kunnen er nog meer gedaan worden? En wat kunt u zelf doen? 

1. Handhaven bij problematiek hangjeugd 
2. Zinvolle inzet van jeugd bij opknappen van de wijk (groen & vuil). 
3. Halfjaarlijkse activiteit in het Erasmuspark 
4. Zelfredzaamheid is belangrijk!! Professionele organisatie moeten met vrijwilligers en 

buurtpreventie samenwerken (punt 3) 
5. Wat merken bewoners van een versterkt netwerk van partners? 
6. Bevorderen participatie 
7. Hulp bieden bij activiteiten in het Ronde Sant. 
8. Wat is een wijkregisseur? 
9. 6 minuten zones AED’s uitbreiden. 
10. Ook de Gorzen moet toegankelijk worden voor jong en oud. 
11. Er wordt veel nagedacht over wat er voor jongeren kan worden gedaan. Hoe zit het met de 

ouderen (30+)? 
12. Ook de minima niet vergeten. Is belangrijk en zij doen ook graag mee. 

 
Visie Mobiliteit 
 
1. In de toekomst worden de wegen Vlietlaan, Molenvliet, Vogelvliet, Visvliet en Erasmuslaan als 

verkeersveilig benoemd.  
2. In de toekomst is de wijk overal goed bereikbaar voor hulpdiensten.  
3. Waar mogelijk worden de routes voor langzaam verkeer richting het Vlietplein, het centrum van 

Ridderkerk en de omliggende groene gebieden verbeterd en versterkt. 
4. Drievliet-Het Zand blijft in de toekomst goed bereikbaar met openbaar vervoer.  
5. Binnen de woonzorgzone wordt voldaan aan de uitgangspunten uit het “Handboek voor 

Toegankelijkheid”. 
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Herkent u zich in deze visie? 
o Ja 16x 
o Nee 4x 

o We weer voorzieningen gaan treffen (kosten) om veiligheid te garanderen. Controles met 
risico van hoge boetes lijkt mij beter. 

o Toegankelijkheid voor rolstoelen & rollators door heel de wijk vergroten. 
o Er meer grote bussen in straten staan waar ze mogen komen. 

 
Activiteiten mobiliteit 
 

  Activiteiten Prioriteit 
Bewoners 

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

7 

2 Continu in beeld brengen, volgen en oplossen verkeersveiligheid rondom scholen 7 

3 Continu in beeld brengen, volgen en oplossen van knelpunten hulpdiensten 11 

4 Fietsverkeer richting Centrum gaat nu via Molensteeg: aanleg van een alternatieve 
fietsroute naar het Centrum  

6 

5 Verbindingen richting Oosterpark voor minder validen verbeteren 1 

6 Erasmuslaan, Visvliet, Vogelvliet en Molenvliet opnieuw inrichten, zodat deze niet 
meer als verkeersonveilig worden benoemd 

9 

7 Verbeteren verbinding met Gorzen en griend: 
- nieuwe loopbrug vanuit het Zand? 
- verbeteren bestaande verbinding voor langzaam verkeer vanaf viaduct 

Havenkanaal richting jachthaven? 

6 

8 Onderzoek naar verbeteren vindbaarheid van straten in Drievliet 8 

 
Welke activiteiten kunnen er nog meer gedaan worden? En wat kunt u zelf doen? 
 
1. Bij punt 1 moet het voor de hele vlietlaan gelden. 
2. Waarom is loopbrug (genoemd in eerste WOP) niet uitgevoerd of is dit niet meer relevant? 
3. Verbeteren vindbaarheid straat doen ipv onderzoeken 
4. Fietsbrug Molendijk naar centrum 
5. Verbeteren veiligheid verbinding Drievliet-’t Zand: huidige punten zijn heel druk. 
6. Serviceweg voor reijerheem inrichten dat er nog maar met loopsnelheid gereden kan worden is nu 

levensgevaarlijk. 
7. Bij punt 6: denk niet aan drempels maar aan bijv. oplossing Oranjestraat. 
8. Driehoek ontsluiten via rotonde vlietlaan/Molenvliet en niet via Erasmuslaan want daar is verkeers- en 

geluidsoverlast erg groot. 
9. 30 km zones is een utopie. Bij wegversmallingen gaat men juist harder rijden om tegenliggers voor te 

zijn. 
10. Vrachtverkeer vanaf A15 wordt via navigatie door het Zand geleid. Daar verkeersborden plaatsen: 

kan met de woonwijk ontlasten van dit zware verkeer (route rotterdamseweg-donkerslootweg). 
11. Hulpdiensten stationeren in Ridderkerk. 
12. Meer op- en afritjes tegenover elkaar (denk aan Pruimendijk in Oostendam). 
 
Visie Voorzieningen 
 
1. Voor jongeren moeten voldoende mogelijkheden worden gecreëerd om elkaar te ontmoeten, waarbij 

de andere bewoners nauwelijks overlast ervaren. Dit is niet alleen fysiek: het gaat hier ook om het 
hebben van begrip voor elkaar.  

 
2. Om een breed scala aan ontmoetingsmogelijkheden te kunnen bieden zullen diverse 

maatschappelijke partners gezamenlijk optrekken (Aafje, wijkvereniging, kerk, wijkideeteam, 
winkeliersvereniging, SWOR, Stichting S&W). Het bekendheid geven aan bestaande mogelijkheden 
is hierbij een kans. Om de mogelijkheden steeds af te stemmen op de wensen uit de wijk is er een 
actieve inbreng nodig van bewoners. Deze inbreng moet actief worden opgehaald.  
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Herkent u zich in deze visie? 
o Ja 19x 
o Nee 3x 

 Mis voorziening waar je met regelmaat met diverse vragen terecht kunt bijv. door creeren van 1 
centraal ontmoetingsruimte 

 Punt 1 (punt2 wel): begrip voor elkaar hebben moet ook vanuit huis bijgebracht worden. We 
hebben Loods tegenwoordig met een divers aanbod aan activiteiten. 

 Punt 1 (punt 2 wel): er niet alleen voor jongeren maar ook voor ouderen meer 
ontmoetingsmogelijkheden nodig zijn (eenzaamheid). 

 
Activiteiten Voorzieningen 
 

  Activiteiten Prioriteit 
Bewoners 

1 Stimuleren buurtfunctie Reyerheem en nieuwe zorgwoningen.  9 
2 Ontwikkelen activiteitenkalender.  11 

3 Mogelijkheden onderzoeken creëren extra ruimte in wijkcentrum de Fuik voor 
activiteiten.  10 

 
 
Welke activiteiten kunnen er nog meer gedaan worden? En wat kunt u zelf doen? 
 

1. Vraag jongeren of ze een plaats weten waar ze willen zitten. 
2. Ontmoetingsmogelijkheid: trimmen op zondagmorgen bij Top2000 die bij Rowdies onderdak 

vinden 
3. Jongeren juist betrekken bij activiteiten: jongerengroepen benoemen 13/15 en daarboven. Meer 

voorzieningen voor de jeugd. 
4. Wijkkrant ieder kwartaal 
5. Niet alleen een nieuwe sporthal maar daarbij ook een nieuw wijkcentrum. Dat kan op bestaand 

grondgebied (school heeft misschien ook leegloop). Woningen ontwikkelen waar ook zorg kan 
worden gegeven of winkels. 

6. Nog meer publiciteit voor verenigingen/wijkideeteams (bijv. eigen pagina in Combinatie). 
7. Biljarten ouderen 
8. Darten en of andere activiteiten voor de jeugd. 
9. Internetcafé 
10. Activiteitenkalender actief bijhouden en verspreiden. 
11. Voetbalveld in Koolmees in oude staat herstellen. 

3.3. Reactie Beleidsplatforms 
De projectgroep heeft aan de beleidsplatforms een schriftelijke reactie op de visie gevraagd. De voorzitter 
van het platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid heeft namens zichzelf (als bewoner van Drievliet-Het 
Zand) gereageerd:  
 
“Dank voor uw conceptvisie WOP 3Vliet-tZand.  
Ons platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid komt pas in augustus 2011 weer bijeen en derhalve is de 
termijn voor commentaar verstreken. Ik kan evenwel als bewoner van Drievliet commentaar geven.  
 
Het concept bevat het hoofdstuk milieu, maar dat is nog niet ingevuld. Ik ga er vanuit dat u zich bij uw 
collega's mevrouw Govaart en de heer Kazen hierover laten informeren en de heer Boom met betrekking 
tot het bomenbeleid. 
 
Hetgeen ik graag zou willen toevoegen onder het hoofdstuk milieu is de wens voor de aanleg van de 
aarden wal ter hoogte van de Oosterpark. zie link traject 3. 
Deze zal bijdragen aan de reductie van fijnstof en geluid, hetgeen de  gezondheid voor de burgers van 
Drievliet ten goede komt.  
 
Dit sluit goed aan bij wat recentelijk wethouder den Ouden heeft genoemd en hetgeen op de website van 
de Gemeente staat genoemd: Haalbaarheidsstudie 2010 Aarden wal. 
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Het platform NMD heeft ook een advies aan het college gegeven omtrent een mogelijkheid voor vervolg 
ter realisatie van de aarden wal. ( zie kader van verslag 22-2-2011) 
 
Daarnaast zijn er regels voor de wal langs de Rotterdamse weg, die op regelmatige tijden controle en 
hoogte aanpassing vereist, zodat deze blijft voldoen aan die vastgelegde normen.” 
 



 47 

4. Inspraak en reactie 
 
Het concept wijkontwikkelingsprogramma lag ter inzage van 22 augustus 2011 tot en met 18 september 
2011. Dit publiceerden wij in het Gemeentejournaal van de Combinatie en op de (voorpagina van de) 
gemeentelijke website. Iedereen kon reageren op het concept WOP. 

4.1. Collegebezoek en bewonersbijeenkomst 30 augustus 2011 
Het college is op 30 augustus met Aafje, Woonvisie en Stichting Sport en Welzijn op wijkbezoek geweest 
in Drievliet-Het Zand. Het thema op deze avond was het concept WOP. Hiervoor kregen alle bewoners, 
verenigingen en instanties van Drievliet-Het Zand een uitnodiging. Bij deze uitnodiging zat ook informatie 
over de ter inzage legging van het concept WOP. De avond van het wijkbezoek was zeer goed bezocht. 
 
Er zijn op de avond van het wijkbezoek veel vragen gesteld mondeling en schriftelijk, die niet specifiek 
met het WOP te maken hadden. Het zijn vaak vragen, die te maken hebben met iets waar mensen in hun 
buurt tegenaan lopen en waar vaak een direct antwoord op gegeven kan worden. 
Deze vragen zijn door de wijkregisseur uitgezet in de gemeentelijke organisatie. De bedoeling is dat 
medewerkers van de gemeente contact (via mail of telefonisch) opnemen met de vragenstellers om de 
vragen te beantwoorden.  
 
4.2. Reacties ter inzage legging 
 
Er zijn in totaal 106 bewoners geweest, die een inspraakreactie hebben gegeven. In bijlage 5 van het 
WOP is aangegeven op welke manier er is gereageerd richting bewoners.  


