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Geachte aanwezigen/beste mensen, 
 
 
Zoals u wellicht weet is de Vereniging steeds op zoek naar oplossingen! Oplossingen die 
enerzijds recht doen aan de positie van de polder Nieuw Reijerwaard in de Rotterdamse regio 
en anderzijds aan de polder als lokale werk- en leefomgeving.  
 
In deze constructieve grondhouding past het om nu met een ‘positief initiatief’ te komen. 
Niemand is immers gelukkig met de huidige ontwikkelingen en gang van zaken.  
 
Tijdens de werkconferentie Deltapoort van 4 oktober 2010 in Hendrik-Ido-Ambacht heeft onze 
voorzitter dhr. Peter Verkade ontmoet. U moet weten dat onze voorzitter milieutechnisch 
ingenieur is met kennis van planologie en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Vanuit die 
achtergrond heeft er in januari jl. een gesprek plaatsgevonden waarbij de ‘grenscorrectie’ en 
‘provinciale inpassing’ aan de orde kwamen.  
 
Dit overleg heeft geresulteerd in bijgevoegde conceptofferte van Peter Verkade  
Landschapsarchitect om te kunnen komen tot een ‘positief initiatief’. Het aardige van dit initiatief 
is dat het uit moet gaan van de Mainport ontwikkeling maar tegelijkertijd ook rekening houdt met 
de eigen kwaliteit van het Ridderkerkse. Ook draagt het bij aan samenwerking met de 
Vereniging en het verkleinen van de afstand tussen politiek en bewoners. 
 
Wij hebben het college gevraagd om financiering van de kosten om ons ‘positief initiatief’ op 
een professionele en voor een ieder toegankelijke wijze te onderbouwen en te verbeelden. Wij 
als vereniging van vrijwilligers zijn daar onvoldoende toe in de gelegenheid. Helaas is dit door 
het college niet gehonoreerd. Genoemd werd dat de schijn van ‘subsidiëren van verzet’ tegen 
de provincie moet worden voorkomen.  
 
Wij vinden dat een bestuurder altijd moet zoeken naar iets wat beter is dan wat van te voren is 
bedacht! En daar is niet alleen vakmanschap van de politicus voor nodig; ook inventiviteit en 
samenwerking met mensen en organisaties die daarin mee willen denken zijn daarbij van 
onschatbare waarde.  
 
Met een dergelijke opstelling slaat het college wat ons betreft de plank finaal mis. Als het 
besturen van een gemeente zo eenvoudig was; namelijk simpel doen wat eerder is 
opgeschreven; dan is politiekbedrijven wel heel eenvoudig. 
 
Het onverteerbare is dat het democratisch gehalte van de plannen voor onze woonomgeving 
voor de inwoners nu wel heel magertjes is geworden. Luistert u goed hé!  Niet u maar wij wonen 
daar!  Een houding van: “Het komt wel goed zonder positief initiatief van de Vereniging op dit 
moment” is niet wijs! 
 
Wij vinden dat een vereniging als de onze niet aan haar lot overgelaten moet worden maar de 
mogelijkheid moet worden geboden om gebruik te kunnen maken van positieve professionals.  
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Geachte gemeenteraad. Wij vragen aan u ons ‘’positief initiatief’ te omarmen en er voor te 
zorgen dat burgemeester en wethouders dit ook gaat doen; al dan niet onder regie van de 
provincie en in samenwerking met overige betrokken gemeenten. Als we versnipperd blijven 
spreken wordt niemand gehoord; omdat een krachtige stem dan ontbreekt! 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard 
 
 
 
 
Bijlage: Kopie conceptofferte ‘Peter Verkade Landschapsarchitect’  
 
 


