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Samenvatting voor Ridderkerk totaal 
 
 
Functiemenging in de woonomgeving: 
hoge mate van functiemenging (levendigheid met horecavoorzieningen) wordt niet gewenst (blz. 20) 
 
Tevredenheid woonsituatie: 
Bijna de helft van de inwoners is enthousiast over de gehele woonsituatie (blz. 22). 
Over de eigen woning zijn de meeste mensen enthousiast (zie ook blz. 44) 
Het minst enthousiast is men over de mate van verbondenheid met de buurt. 
 
Groene uitstraling van de wijk 
De inwoners van Ridderkerk west zijn erg enthousiast over de groenheid in de wijk (blz. 27).  
In Ridderkerk centrum is het enthousiasme het laagst. 
 
De meeste inwoners geven de voorkeur aan een park als groene invulling (blz. 29). 
 
Veiligheid 
Over het algemeen zijn de Ridderkerkers tevreden over de veiligheid in hun wijk (in Bolnes stuk lager 
dan overige wijken). (blz. 30) 
 
Buurtoordeel ontwikkeling 
Meer dan een derde (41%) van de inwoners vindt, dat de buurt er de afgelopen jaren op achteruit is 
gegaan (blz. 32). 
 
Woonsfeer 
Ridderkerkers ervaren nu veelal gezelligheid en sociale controle in hun woonomgeving (blz. 35). 
 
Manier van samenleven 
Als manieren van samenleven worden ‘woonwijk’ en ‘dorps’ het meest ervaren, waarbij ‘woonwijk’ 
minder gewenst is (blz. 36). 
 
Ontmoetingsplek 
Voor één derde van de inwoners niet zo van belang (blz. 39) 
Zij, die daaraan wel behoefte hebben geven voor 20% de voorkeur aan een plein in de wijk. 
 
Tevredenheid omgang bewoners 
Met name in Bolnes, het Centrum en Oost is men minder enthousiast over de onderlinge omgang 
tussen bewoners (blz. 41). 
 
Tevredenheid huidig woningtype 
onvrede is vooral te vinden bij bewoners van een portiek- en galerijwoning zonder lift (blz. 46) 
 
Mate van diversiteit in de woningen in de woonomgeving 
Ridderkerkers zijn niet op zoek naar een erg gevarieerd beeld van woningtypes in de woonomgeving 
(blz. 48) 
 
Architectuur 
Ridderkerkers hebben een duidelijke voorkeur voor traditionele architectuurstijlen (blz. 48) 
 
Eigendomssituatie 
vraag en aanbod is redelijk goed op elkaar afgestemd wat verdeling koop- huurwoningen betreft 
(blz. 49) 
 
Verhuisintentie 
De verhuisintentie is niet zo hoog (slechts 13% heeft plannen om binnen twee jaar te verhuizen) 
(blz. 57) 
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Verhuisredenen 
De wens voor een grotere woning is de belangrijkste reden om te willen verhuizen (30%), gevolgd 
door de wens voor een ander type woning (27%). (blz. 58/59) 
 
Verhuisrichting 
- 15% van de huishoudens met verhuisintentie wil Ridderkerk verlaten (vooral huishoudens uit de 
blauwe belevingswereld en huishoudens met hoger inkomen) 
- Slikkerveer en Drievliet zijn de meest geliefde wijken om naartoe te verhuizen (blz. 60) 
 
Woningtype verhuisgeneigden 
Er is vooral vraag naar tweekappers of vrijstaande woningen, woningen die specifiek op ouderen zijn 
gericht en appartementen met lift ( blz. 61). 
 
Doelgroepen 
Senioren (55 jaar en ouder) 

- zijn iets enthousiaster over hun huidige woonsituatie dan de niet-senioren (blz. 63) 
- geven relatief vaak aan, dat ze een gezondheidscentrum missen 
- kleinschalige winkelvoorzieningen worden veelal gemist 
- veel senioren wonen nu in eengezinswoning en willen die verruilen voor een senioren- of 

levensloopbestendige woning of een appartement met lift  
- 61% is momenteel woonachtig in huurwoning (blz. 65)  
- ruim driekwart (79%) geeft de voorkeur aan huur boven koop 
- de verhuisintentie is iets lager dan die van de rest van de huishoudens (blz. 67) 
- belangrijkste verhuisreden: gelijkvloerse woning (blz. 68) 

 
Junioren (tot 28 jaar) 

- gezelligheid en warmte nemen belangrijke waarden in (blz. 69) 
- wonen veelal al op zichzelf (blz. 70) 
- bijna de helft (47%) woont alleen (blz. 70) 
- zijn veelal woonachtig in een woonwijk met appartementen en eengezinswoningen (blz. 70) 
- wonen liever in een woonwijk met vooral eengezinswoningen of in een rustig stedelijk 

woonmilieu (blz. 70) 
- zijn nu veelal woonachtig in een portiekwoning zonder lift 
- willen graag doorstromen naar eengezinswoning  
- de helft van de junioren woont op dit moment in een huurwoning, de andere helft in een 

koopwoning (blz. 71) 
- junioren hebben een duidelijke voorkeur voor een koopwoning (82%) 
- 54% van de junioren, die nu in een huurwoning woont, wil naar een koopwoning (blz. 72) 
- hogere verhuisgeneigdheid dan overige huishoudens (blz. 73) 
- verhuisreden: stap in wooncarrière (blz. 73)  

 
Bevolkingsontwikkeling 
Prognose tot 2020:  
vergrijzen en vergroenen (aantal jongeren neemt weer toe); een gestage afname van de 
beroepsbevolking (35 – 54 jarigen) (blz. 76) 
 
Woningvoorraad 2020 

- vraag naar seniorenwoningen en appartementen met lift (blz. 78) 
- (theoretisch) overschot aan hoek-, tussen- en rijtjeswoningen (blz. 78) 
- tekort aan rustig stedelijk woonmilieu (blz. 79)  

 
Transformatie 
Het tekort aan rustig stedelijk wonen in Ridderkerk is op te lossen door transformatie van woonwijken 
met appartementen en eengezinswoningen naar rustig stedelijk wonen (blz. 82) 
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Samenvatting adviesnotitie van Smart Agent Company aan BVR 
 
 
Conclusies met betrekking tot het huidige en het gewenste woningtype 
 

1. Bijna de helft van de Ridderkerkers is op dit moment woonachtig in een hoek,- tussen of 

rijtjeswoning 

2. Er is een fors overschot aan portiek- en etagewoningen 

3. Er is een licht overschot aan kleinere eengezinswoningen 

4. Er is een tekort aan appartementen en woningen voor senioren 

 
Los van het onderzoek blijkt dat Ridderkerk de laatste tijd te maken heeft gehad met een uitstroom 
van huishoudens naar Vinex-locaties in de omgeving. 
 
Advies 
 

1. Uit de markt nemen van portiek- en etagewoningen 

2. In de markt houden van de kleinere eengezinswoningen 

3. Gemixt en levensloopbestendig bouwen om de doorstroming op gang te krijgen 

4. Duurder bouwen voor een groep bewoners om verdere uitstroom naar gemeentes in de 

omgeving te beperken 
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Afdeling stedelijke ontwikkeling 


