
INSPREEKAANTEKENINGEN 

Vergadering Commissie Samen wonen (Kamer A 103, gemeentehuis te Ridderkerk) 

Datum en tijd: 14 november 2013 te 20.00 uur 

 

Naam: de heer M.L. Luigies wonende aan de Damweg 16 (2989 AD) te Ridderkerk  

 

Inzake: ingediende zienswijze en de zienswijze beantwoording door het college van 

burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk (hierna te noemen: “het 

college”) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan “Oostendam”, dat 

consoliderend van aard is en dat beoogt “één bestemmingsplan voor de kern 

Oostendam” te maken en de regels te harmoniseren. In weerwil daarvan valt een 

deel van Oostendam buiten het plangebied. 

 

Geachte raad, geachte aanwezigen, 

Inleiding 

Aanpassing bestemmingsplan Ridderkerk Oostendam waarbij de plangrens nu óm 

de locatie is heen gelegd, zodat deze buiten het plangebied komt te vallen in plaats 

van geïntegreerd. 

 

Ik zou twee zaken ten aanzien van de nieuwbouw onder uw aandacht willen 
brengen; 
1. Infrastructuur. 
2. Humaniteit 
  

Infrastructuur 
Ik ben 1 van de ongeveer 230 huishoudens in Oostendam. Met de nieuwbouw 
komen er 90 huishoudens bij. Dit is een toename van 40%. 
 
Al deze mensen gaan gebruik maken van de sociale voorzieningen in Ambacht. 
Dit gaan zij voornamelijk doen met de auto via de Pruimendijk en Damweg. 
In Ridderkerk Oostendam wonen nu veel al mensen met een hogere leeftijd deze 
mensen hebben maximaal 1 auto en maken daar niet veel gebruik van. 
In de nieuwe wijk, met gezinnen, waarschijnlijk gemiddeld 2 auto's per huishouden.  
Dit zal naar verwachting een verdubbeling van het verkeer gaan geven. Denk 
alleen maar aan kinderen naar school brengen en/halen 4 x per dag. 
 
Het RBOI heeft gesteld dat de verkeerstoename mogelijk zou moeten zijn. Het RBOI 
is ingehuurd door de project ontwikkelaar en hiermee niet onafhankelijk. Het RBOI 
heeft geen contact gehad met bewoners. Het RBOI heeft standaarden gebruikt die 
geen afspiegeling zijn van de werkelijkheid. De standaard is namelijk een 
overzichtelijk tweebaansweg met drempels en stoepranden aan beide zijde. Nergens 
op de Pruimendijk of Damweg wordt dit soort situaties aangetroffen. 
 



In de nota van uitgangspunten staat dat er maatregelen genomen zouden worden 
om op o.a. de Damweg om doorgaand verkeer te weren. De gemeente Ridderkerk 
beweert rode paaltjes te hebben geplaatst en schildjes om doorgaand verkeer te 
voorkomen. Het effect hiervan is niet noemenswaardig. Zie hiervoor ook mijn 
opzegging als voorzitter van het wijkoverleg. 
  

Conclusie is dat de Damweg en Pruimendijk nu al niet het verkeer aan kunnen, in 
de nieuwe situatie, met de nieuwbouw, komen er nog meer verkeersopstoppingen 
want de Pruimendijk en Damweg blijven als doorgaande route gebruikt worden. 
 
De infrastructuur kan de huidige hoeveelheid verkeer niet aan! Het is een 
dertig kilometer zone en er mogen geen vrachtwagens door. Echter er is geen 
handhaving. 
  
  

Humaniteit 
  
In 2002 is de locatie aan de Waal aangewezen voor Woningbouw. Sinds deze tijd 
worden de bewoners er mee geconfronteerd. Al 12 jaar! 
 
Sinds 2010 is de woningbouw actueel in zin van dat men echt wil gaan bouwen.  
Mensen begrijpen dat niet. Er worden bijna geen huizen verkocht.  Meer dan 85% 
van de bewoners in de wijk Ridderkerk Oostendam heeft tegen de nieuwbouw 
gestemd om diverse redenen. 
De bewoners van Oostendam hebben sinds 2002 dus al een 'Zwaard van 
Damocles' boven hun hoofd hangen. 
 
De lange doorlooptijd legt heel veel druk neer op de bewoners van de wijk 
Ridderkerk Oostendam; 

 Gepensioneerde die niet meer kunnen genieten van hun oude dag. 

 Bewoners hebben stress door de situatie.  

 Bewoners krijgen er gezondheidsproblemen, zoals hartklachten. 

 Bewoners zijn hun inkomsten kwijt als ondernemer. 

 Het kost mensen heel veel vrije tijd om zich door alle gemeentelijke 
procedures heen te slepen. 

 Het kost mensen heel veel geld, denk aan advocaten. 

 Bewoners kunnen hun huis niet marktconform verkopen omdat de informatie 
overal op internet is te vinden. 

 Bewoners kunnen geen aanspraak maken op planschade omdat plan nog 
niet is uitgevoerd. 

  
De bewoners worden op deze manier al meer dan 12 jaar aan het lijntje 
gehouden. De gemeente moet er toch voor de bewoners zijn?  
  
Conclusie 
Geef ons de bewoners van Ridderkerk Oostendam na 12 jaar rust door de 
beslissing te nemen die het meest voor de hand ligt; "de gronden opnemen in 
het plangebied conform het huidige gebruikt".  
Zodat wij als bewoners weer door kunnen gaan met ons leven en kunnen gaan 
genieten van het leven. 


