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Onderwerp: Brede School Ontwikkeling Bolnes in relatie tot het WOP Bolnes 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In uw vergadering van 6 november 2008 heeft u motie 2008-106 aangenomen inzake Brede 
School Bolnes. Deze motie is een vervolg op de door u aangenomen motie 2008-87 met 
betrekking tot actualisatie Integraal Huisvestingsplan. Inzake de laatstgenoemde motie heeft u in 
een eerder stadium een raadsbrief ontvangen betreffende de afhandeling van de motie. Middels de 
nu voorliggende brief willen wij u informeren over de aanpak van de recent ingediende motie 
inzake de Brede School Ontwikkeling Bolnes. 
 
Dit jaar wordt gestart met de herziening van het Wijkontwikkelingsprogramma (WOP) Bolnes 
conform de planning zoals die is opgenomen in de door u vastgestelde programmabegroting  
2009 – 2012 (prestatietabel programma 5; Woon- en leefomgeving).  
 
Ten aanzien van het opstellen van de wijkontwikkelingsprogramma’s zijn wij bezig het proces 
opnieuw in te richten. Meer nog dan nu het geval is dient het WOP een visie van de wijk op de wijk 
te zijn. Daarbij is het de opgave om het WOP-proces samen met de partners en de bewoners uit 
de wijken opnieuw vorm te geven. Het uitgangspunt daarbij is dat het WOP daadwerkelijk een 
integraal afwegingskader is voor alle ontwikkelingen op wijkniveau.  
 
Sterker dan nu dan nu het geval is moet in het WOP de verbinding worden gelegd tussen het 
fysieke en het sociale. Daarbij staat de behoefte van de wijk voorop. De uitdaging is ook om de 
partners en bewoners meer te betrekken bij het opstellen van het WOP. Door een directere 
betrokkenheid van alle partners en bewoners uit de wijk wordt het WOP ook daadwerkelijk een 
programma van de wijk. Bestuurlijk committment van de betrokken partijen is daarbij van groot 
belang.  
 
De ontwikkelopgave is dus om in 2009 het WOP-proces samen met de partners uit de wijken 
opnieuw vorm te geven. Om aan de bovenstaande opgave invulling te kunnen geven wordt op 
korte termijn (half maart) een bijeenkomst georganiseerd met bewoners en alle relevante partijen 
uit de wijk. Doel van de bijeenkomst is het formuleren van een gezamenlijke aanpak voor het 
opstellen van de wijkontwikkelingsprogramma’s. Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om 
concepten als de Brede School ontwikkeling en de Woonzorgzone ontwikkeling onder te brengen 
in het wijkontwikkelingsprogramma. De wijk Bolnes is daarbij de pilot wijk. 
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Concreet betekent dit dat wij de Brede Schoolontwikkeling in Bolnes koppelen aan het opstellen 
van het wijkontwikkelingsprogramma Bolnes. Het WOP is daarbij het integrale afwegingskader. Zo 
wordt voorkomen dat er verschillende planvormingsprocessen naast elkaar bestaan. 
 
Ten aanzien van de planning is het goed om aan te geven dat het de bedoeling is om het WOP 
Bolnes eind dit jaar aan de raad aan te bieden. Dit is dus inclusief een plan van aanpak ten 
aanzien van de Brede School Ontwikkeling. Deze resultaten kunnen vervolgens worden 
meegenomen in het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en stellen voor de motie 
hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
  
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
De secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
 


