
De berekeningen zoals uitgevoerd in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geven geen over-
schrijdingen aan voor bovenstaande stoffen over 2016. 

Daarmee is eigenlijk al voldaan aan de hoofddoelstelling uit het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020, namelijk het tegengaan 
van de normoverschrijdingen van NO2. In het actieplan Luchtkwaliteit 2016-2020 wordt nog nader ingegaan op het aandeel roet in de 
lucht. Het actieplan Lucht wordt opgeleverd in het voorjaar van 2017.
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Gemeente Ridderkerk over het jaar 2016
Milieu- en Duurzaamheidsprogramma

In 2015 is het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 vastgesteld door de raad. In dit programma zijn een 

aantal evaluatiemomenten opgenomen.  De evaluatiemomenten dienen ertoe inzicht te bieden in de voortgang 

van het programma. Voor u ligt de eerste evaluatie van het programma, de evaluatie over 2016. Per thema is ge-

probeerd een kort overzicht te geven van wat er in 2016 is gebeurd, of juist niet. Een financiële onderbouwing 

wordt in deze evaluatie niet gegeven, daarvoor wordt verwezen naar de jaarrekening over 2016.

gekeken hoe dit zo (kosten)efficiënt moge-
lijk afgevoerd kan worden.

Ontwikkelingen van derden

Ook door ontwikkelingen van derden 
wordt de bodem van Ridderkerk een stuk 
schoner! Voor de woningbouw op de loca-
tie Riederwerf is een grootschalige bo-
demsanering uitgevoerd, die nu gefaseerd 
wordt afgerond. Voor de woontorens op 
het mooie Drierivierenpunt geldt hetzelfde. 
Ook voor het herstructureringsproject van 
Woonvisie in Ridderkerk Centrum zijn een 
aantal verontreinigingen gesaneerd. De 
bodemverontreinigingen die zijn ontstaan 
door agrarische activiteiten in 
Nieuw-Reijerwaard worden gesaneerd, 
om te zorgen dat de bodem straks 
geschikt is voor de nieuwe functie. 
Gemeente Ridderkerk draagt hieraan bij
vanuit een regulerende en faciliterende/sti-
mulerende rol met advies en in sommige 
gevallen met een ‘bevoegd gezag pet’ op.

Gebiedsdossier Drinkwater-

wingebied

In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 

particuliere volkstuinen en het gebruik 
door partners als Woonvisie en Sport en 
Welzijn (één van de acties uit het uitvoe-
ringsprogramma). Uit het onderzoek blijkt 
dat partners zich over het algemeen goed 
houden aan het gebruiksverbod. Komend 
jaar zal een voorlichtingsstrategie worden 
bepaald om het verbod op chemische be-
strijdingsmiddelen onder de aandacht te 
brengen/houden van terreinbeheerders in 
het drinkwaterbeschermingsgebied.

Bodeminformatiesysteem

Na jarenlang gebruik van een eigen appli-
catie voor bodeminformatie is Ridderkerk 
dit jaar regionale samenwerking aange-
gaan met DCMR Milieudienst Rijnmond. 
Hierdoor is één database ontstaan met 
alle bodeminformatie van de regio. Inclu-
sief de bodeminformatie van de provincie 
Zuid-Holland, waardoor geen synchroni-
satie meer hoeft plaats te vinden. Door 
deze samenwerking zijn ook de jaarlijkse 
kosten gedaald.

Sanering HAK-terrein

Kijfhoek

Kaart NSL monitoring (enkel 1 aandachtspunt, 35-38.5 µg/m3) 

moment fysiek gesaneerd (er worden 
maatregelen aangebracht aan de wonin-
gen aan de Rijksstraatweg), voor de wo-
ningen op de B-lijst worden op dit moment 
de saneringsprogramma’s opgesteld. 

In november 2016 heeft een brainstorm-
sessie plaatsgevonden hoe het ‘gat’ in de 
weg bij de A15/A16 te dichten. Met 

inbreng van de leden van de werkgroep 
Lucht en Geluid van het wijkoverleg Rid-
derkerk West en leden van het beleidsplat-
form Natuur, Milieu en Duurzaamheid 
worden voor het eerste kwartaal 2017 3 
opties verder uitgewerkt.

 Energiebesparing
 

Sinds 2 jaar is de WoonWijzerWinkel 
fysiek (in Rotterdam) en digitaal beschik-
baar voor onze inwoners. Algemeen 
beeld is dat het aantal bezoeken / advie-
zen en dienstengevolge het aantal gere-
aliseerde maatregelen steeds sneller 
groeit. In juli 2016 hebben bijna 70 Rid-
derkerkse inwoners maatregelen uitge-
voerd na advies van de WoonWijzerWin-
kel. Ook is geregeld de WoonWijzerWa-
gen ingezet. 

In maart 2016 is de WoonWijzerWagen in 
Ridderkerk-West ingezet. Met meer dan 50 
bezoeken was het de beste bezochte dag 
aan de wagen in de regio op dat moment. 

Ook de samenwerking met Woonvisie 
heeft in 2016 geleid tot mooie resultaten. 
Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad 
kennis genomen van de ‘Prestatieafspraken 
met Woonvisie en Progressie’. Hierin staat 

Bij de uitvoering van het Integraal Accom-
modatie Plan (IAP, vastgesteld in 2016) 
wordt nadrukkelijk rekening gehouden met 
duurzaamheid en het duurzaam realiseren 
van nieuwbouw accommodaties, naast 
renovatieplannen. Zo is er gestart met een 
locatiestudie naar het verplaatsen van de 
korfbalvereniging KCR naar Sportpark 
Reijerpark en de bouw van een tweede 
sporthal. 
De ambitie is een energieneutraal sport-
complex. Voor energie  betekent dit een 
minimale energieprestatie van nul (EPC 0). 
De duurzaamheidsambities op het gebied 
van milieu, gezondheid, afval, materialen 
etc. worden in het programma van eisen 
opgenomen. Dit betekent dat in het gehele 
proces van programma van eisen tot en 
met de bouwfase zowel de EPC als de am-
bities van een duurzaamheidscertficaat 
centraal staat. 

De hoofddoelstelling “Alle inwoners in Ridderkerk bewust maken van het belang van een schone leefomgeving” 

wordt via twee doorgaande wegen aangevlogen: De eerste doorgaande weg is de samenleving die verandert: meer 

zelf doen door inwoners met een overheid die een andere rol krijgt. In 2016 onderzochten we hoe we vraag en 

aanbod op het gebied van NME (ontwikkeling naar NMDE) zichtbaar kunnen maken en wat een goede manier is 

waarop deze partijen elkaar kunnen vinden. Wat is die andere rol voor de gemeente? Om geen hiaat te laten ont-

staan in het huidige aanbod is de tweede doorgaande weg het continueren van het gebruikelijke aanbod in Natuur- 

& Milieueducatie. Het interessante is dat in het gebruikelijk aanbod inwoners ook steeds meer zelfwerkzaamheid 

laten zien. Twee voorbeelden illustreren dat.

NETWERK NMDE (Natuur, Milieu en DuurzaamheidsEducatie)

Met de partijen (vraag en aanbod) die we spreken vormen een netwerk. De contouren van dit netwerk worden steeds meer zichtbaar. Het 
onderzoek heeft zich in 2016 voornamelijk gericht op de vraag van de (basis)scholen. Het netwerk wordt ondersteund door een digitaal 
informatiepunt (www.nmde.nl) waarop scholen aanbod van NME-lessen kunnen boeken. Hiermee worden nu de eerste ervaringen opge-
daan. De gemeente is een van de partners in het netwerk en verzorgt voorlopig de coördinatie. 
Aansluiting bij het Landelijk Netwerk NME Diensten van de Vereniging GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) zorgt voor de 
nodige inspiratie en zicht op landelijke ontwikkelingen. De Milieuweken zijn daarbij een belangrijke component omdat voor het maken van 
de tentoonstelling ook weer plaatselijke partijen uitgenodigd worden. Voor het vormen van een netwerk is het belangrijk om kansen te 
benutten, pro-actief in te spelen op ontwikkelingen die we zien in de samenleving en in gesprek te gaan met partijen (zowel vragers als aan-
bieders) die we tegenkomen en die we goed kunnen gebruiken.  Omdat een van de aanbieders actief is in alle BAR-gemeenten (Natuurver-
eniging IJsselmonde) ontstaan er af en toe dwarsverbanden met scholen in Barendrecht. Dit is ook het geval met het BAR-project 10 
Groene Schoolpleinen. Deze contacten zijn in 2016 geinventariseerd, en in 2017 nader bekeken met collega's uit Barendrecht en 
Albrandswaard.
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5Duurzaamheid 2016

In 2015 hebben bijna 200 landen in Parijs afgesproken dat ze de temperatuurstijging op aarde zullen beperken door 

de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te brengen. In september 2016 heeft de Rijksministerraad het 

Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee wil het kabinet zich committeren aan de mondiale doelstelling om 

de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim beneden de 2 graden, met het streven deze tot 1,5 graad 

te beperken.  Daarmee is Nederland (en Ridderkerk) verplicht tot het nemen van maatregelen om de broeikasgasuit-

stoot zoveel als mogelijk te beperken.  

6Natuur en Milieu Communicatie & Educatie 2016

Sanering Amaliastraat

De bacteriën doen hun werk! In 2015 zijn 
extra voedingsstoffen geïnjecteerd in de 
bodem voor de al aanwezige bacteriën. 
Met voldoende voedsel kunnen de bacte-
riën de verontreiniging in een aantal stap-
pen afbreken naar niet schadelijke stoffen. 
Dit jaar genomen watermonsters tonen 
aan dat de verontreiniging afneemt! En er 
worden tussenproducten en onschadelijke 
eindproducten gevonden. In 2017 de vol-
gende monitoringsronde.

Volkstuin Hogeweg

Het volkstuincomplex aan de Hogeweg is 
ontdaan van verontreinigd puin onder en 
naast de paden. Hiermee zijn de gezond-
heidsrisico’s voor de tuinders weggeno-
men. De sanering is begin 2016 afgerond. 

HAK-terrein

Geschikt maken voor woningbouw. Dat is 
de doelstelling van de sanering en het 
amoveren van het voormalig HAK-terrein. 
Begin oktober is gestart met de verwijde-
ring van verschillende soorten bodemver-
ontreiniging en van 24.000 kubieke meter 
verontreinigd puin.. Per afvalstroom wordt 

Bodem 2016

Meten en berekenen

Ook in 2016 zijn er weer diverse stoffen gemeten door het Luchtmeetnet van de DCMR. De drie belangrijkste stoffen, PM10, PM2,5 en 
NO2, laten alle drie verbetering zien ten opzichte van 2015. In 2015 wordt PM10 nog regelmatig gekwalificeerd als ‘matig’, in 2016 als 
‘goed’. Ook PM2,5 volgt deze lijn. In 2015 nog ‘matig’, in 2016 ‘goed’. NO2 laat ook verbetering zien, al valt de kwalificatie hier in 2016 uit 
als matig/goed. Hieronder de tabellen. 

Lucht 2016

In 2016 is het actieplan Geluid 
(2016-2018) vastgesteld. Bij overschrij-
ding van de plandrempel (63 dB) wordt (bij 
onderhoudsmomenten) stiller asfalt gelegd 
om de geluidbelasting van de weg te redu-
ceren.

De sanering van de A-lijst en B-lijst loopt 
nog steeds. De A-lijst wordt op dit 

Geluid 2016

Externe Veiligheid 2016

Visie Externe Veiligheid

Het doel voor 2016 was om de Visie 
Extene Veiligheid te herzien. De komst van 
de Omgevingswet geeft een nieuwe wen-
ding aan dit dossier. Het is inefficiënt om te 
starten met een herziening van de Visie, 
omdat nog onduidelijk is voor welke veran-
deringen de Omgevingswet gaat zorgen 
op het gebied van Externe Veiligheid. 
Zodra meer duidelijk wordt over de nieuwe 
wet- en regelgeving op dit gebied, kan 
meer duidelijkheid worden gegeven over 
het proces rond de herziening. 

Zolang werken we nog met de huidige 
Visie.

Pakor B.V.

Een van de doelen voor EV is om risico-
dragende activiteiten zo minimaal mogelijk 
te houden. In dit kader is in 2015 de 
nieuwe vergunning van kracht geworden 
voor het bedrijf Pakor (opslag gevaarlijke 
stoffen). Met de nieuwe vergunning zijn 
ook realistische risicocontouren vastge-
steld, waardoor er geen potentiële sane-
ringssituatie meer geldt.

Rangeerterrein Kijfhoek

In februari 2016 is een overzicht van 
komende ruimtelijke ontwikkelingen van 
de vier deelnemende gemeenten (Zwijn-
drecht, H.I. Ambacht, Barendrecht  en 
Ridderkerk) binnen het invloedsgebied van 
Kijfhoek gemaakt. Het blijken relatief kleine 
wijzigingen, die geen toename van het be-
rekende groepsrisico tot gevolg hebben. 





Per onderwerp is aangegeven (door middel van een herkenbaar 
teken, een hamertje) of dit een wettelijke taak is of niet.
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dat we de energielasten van Ridder-
kerkse huishoudens willen verlagen en 
nieuwe woningen duurzaam en aan-
pasbaar willen realiseren. 

Dit heeft geleid tot afspraken zoals: 
Woonvisie biedt bewoners van ca. 
1.000 woningen tegen gunstige voor-
waarden zonnepanelen aan, Woonvisie 
realiseert een pilot met nul-op-de-meter 
woningen (zeer waarschijnlijk in wijk 
West), er komen 47 andere 
nul-op-de-meterwoningen en huurders 
worden geïnformeerd over energiezui-
nig wonen. 

Tevens is Woonvisie voorzitter in een 
werkgroep Energie en Duurzaam in wijk 
West waarin zij met bewoners kennis 
uitwisselen en projecten opstarten, 
zoals het Repair Café. 

 
 

De lokale energie coöperatie De Groene 
Stroom is opgericht door Ridderkerkse 
inwoners. Zij zetten dit jaar in op de ontwik-
keling van de eerste projecten, waarbij de 
realisatie van zonnepanelen op Sportzaal 
de Werf in beeld is. Door het beschikbaar 
stellen van het dak door de gemeente, kan 
De Groene Stroom samen met burgers 
circa 250 zonnepanelen plaatsen op dit 
dak. Tevens voert De Groene Stroom over-
leggen met potentiele investeerders voor 
het overnemen van de zonnepanelen op 
Recreatiecentrum De Fakkel. De gemeente 
heeft dit initiatief actief ondersteund en 
gefaciliteerd.
De ruim 500 zonnepanelen op Recreatie-
centrum De Fakkel zijn gerealiseerd. De 
gemeente Ridderkerk ontvangt hiervoor 
gedurende een periode van 15 jaar een 
subsidie op de geproduceerde energie. 


De opbrengstgarantie van de zonnepanelen 
in het eerste jaar is 140.320 kWh. Daarmee 
wordt een CO2 uitstoot voorkomen van 
64,5 ton in het eerste jaar. Ter vergelijking, 
de CO2 uitstoot van een gemiddeld huis-
houden (2,2 personen) is 22,5 ton CO2 per 
jaar.
Ook is een zonnepanelensysteem geplaatst 
op het gemaal PO1. Het gaat hierbij om 12 
zonnepanelen met een verwachte 
opbrengst van 3000 wP dat inmiddels is 
bereikt binnen 10 maanden. 
Afgelopen jaar is er, met een investeerder, 
gekeken naar de mogelijkheid tot het reali-
seren van een zonnepark op Bolnes Zuid. 
Dit heeft nog niet geleidt tot realisatie maar 
we blijven ons inzetten om een zonnepark 
in Ridderkerk te verwezenlijken. 
Nieuw Reijerwaard heeft de ambitie om het 
meest duurzame agrologistieke bedrijven-

terrein van Europa te worden voor wat 
betreft de opwekking, distributie en exploi-
tatie van duurzame energie. 
 
In 2016 is een aanbesteding gestart waarin 
partijen wordt gevraagd een energiesy-
steem te ontwikkelen dat niet alleen voldoet 
aan de eisen van deze tijd, maar ook toe-
komstige innovaties mogelijk maakt. Er 
wordt ruimte geboden voor tal van duurza-
me energieoplossingen, bestaande en 
nieuwe. De ambitie is dat in het gebied 
zoveel mogelijk energie duurzaam wordt 
opgewekt en dat daarbij zoveel mogelijk 
vormen van opwekking worden ingezet. 
Daarbij is het niet de bedoeling dat er alleen 
duurzame energie wordt geproduceerd 
voor de bedrijven op het terrein, maar ook 
voor afnemers daarbuiten. De aanbeste-
ding loopt op dit moment nog.

 Duurzame energieopwekking

Duurzame nieuwbouw

     
Er is in 2016 een nieuw contract afgesloten voor de plaatsing van openbare laadpalen. 
Zowel inwoners als bedrijven kunnen hiermee een oplaadpaal aanvragen op openbaar 
gebied. Er zijn inmiddels al meer dan 10 aanvragen gedaan.

Mobiliteit en vervoer

 
 

In 2016 zijn we gestart met het faciliteren en 
ondersteunen van sportverenigingen bij 
verduurzaming. Dit o.a. met het oog op de 
start van de inschrijving van de zogeheten 
landelijke subsidieregeling Energiebespa-
ring en duurzame energie sportaccommo-
daties. Zo hebben we een energiescan 
uitgevoerd met 5 verenigingen, waaronder 
tennisvereniging RLTC. En een project met 
tennisvereniging d’Oudelande opgepakt. 
D’Oudelande heeft subsidie aanvraagd bij 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
voor het treffen van energiebesparende 
maatregelen, waaronder het realiseren van 
LED verlichting op de banen. Hierna is er 
een businesscase opgesteld waaruit blijkt 
dat er sprake is van een sluitende busi-
nesscase. Daarmee kunnen de duurzaam-
heidsambities- en plannen van de vereni-
ging uitgevoerd worden. Met de LED ver-
lichting kan de vereniging 25.000 kWh per 
jaar besparen, een CO2 reductie van 11,5 
ton per jaar.
De oprichting van een fysiek Kenniscentrum 
Duurzaamheid is nog niet gerealiseerd. Een 
werkgroep, bestaande uit vier lokale onder-

SOFTS 
In 2016 heeft de gemeente Ridderkerk het 
startschot gegeven voor Softs Ridderkerk. 
Softs Ridderkerk is de landelijke primeur 
van het Softs Nederland-project dat spon-
soren van zonne-energie met maatschap-
pelijke organisaties verbindt. Samen met 
commerciële partijen wil de initiatiefnemer 
lokaal geproduceerde multifunctionele 
draaiende zonnepanelen plaatsen in Rid-
derkerk. De opzet is dat maatschappelijke 
organisaties (zoals sportverenigingen) 10 
jaar lang gratis over het systeem kunnen 
beschikken om er vervolgens inkomsten 
mee te genereren. Door maatschappelijke 
partners te voorzien van zonnepanelen en 

Overige 
In november 2016 heeft de gemeente-
raad Ridderkerk ingestemd met de 
Stimuleringsregeling Duurzaamheid. 
Met de Stimuleringsregeling Duur-
zaamheid kunnen non-profit organisa-
ties, schoolbesturen, Verenigingen Van 
Eigenaren (VvE), en energiecoöperaties 
tegen een gunstig rentepercentage 
geld lenen voor verduurzaming. Zij 
kunnen geld lenen om energiebespa-
rende maatregelen aan het gebouw te 
financieren. De maatregelen kunnen 
leiden tot een lagere energierekening, 
meer comfort en een beter binnenkli-
maat. Daarnaast draagt het bij aan een 
duurzamere gemeente. 
Op 26 mei is de gemeente Ridderkerk 
een Fair Trade gemeente geworden. 
Van Fair Trade projecten op scholen tot 
het uitreiken van nieuwe Fair Trade cer-
tificaten de werkgroep blijft zich inzet-
ten voor deze activiteiten.



die gratis te laten gebruiken wordt hun 
energieverbruik verduurzaamd. Met dit initi-
atief wordt per 50m2 in 10 jaar tijd 
2.000.000 kWh duurzame energie opge-
wekt. Een CO2 reductie van 920 ton CO2. 
Het is een uniek systeem van draaibare, 
driehoekige panelen. Eén kant van het 
paneel zorgt voor de zonne-energie, terwijl 
de twee andere kanten van de driehoek 

andere functies aannemen, zoals bijvoor-
beeld CO2 compensatie of luchtzuivering. 
Een slimme combinatie van functies levert 
geld op voor de verduurzaming van maat-
schappelijke partners. Een ander belangrijk 
kenmerk van Softs is, dat de panelen in 
Ridderkerk worden gemaakt door mensen 
uit Ridderkerk. Werkzoekenden worden 
daarvoor opgeleid en krijgen een baan. 

nemers, zijn structureel samengekomen 
met de doelstelling een kenniscentrum te 
realiseren voor het verzamelen en delen van 
complete, juiste en transparante kennis, 
zowel fysiek als digitaal. Dit is tot op heden 
niet eenvoudig gebleken waardoor er 
besloten is te kiezen voor een andere vorm. 
De werkgroep start, onder de hoede van de 
wijkvereniging, met kleine(re) activiteiten. Zo 
heeft het kenniscentrum het gebouw inge-
richt door duurzaam geproduceerde tafels 
en vloeren te leveren. Daarnaast is de werk-
groep voornemens samen met omwonen-
den de tuin in te richten. 
Duurzaamheidskring: in april is er een 
bijeenkomst georganiseerd bij Quooker met 
als thema duurzaam bouwen en verbou-
wen. Er waren ruim 50 geïnteresseerden. In 
oktober heeft de grotere, jaarlijkse confe-
rentie plaatsgevonden met als gastspreker 
Martijn Aslander. Tevens is op deze laatste 
bijeenkomst de Duurzaamheidsprijs uitge-
reikt aan Tennisvereniging d’Oudelande. 
Deze bijeenkomst trok ruim 80 geïnteres-
seerden. Een mooie opkomst!

 Samenwerking met partners 

ZWERFVUILOPRUIMACTIES

Ridderkerk hecht erg aan een schone leefomgeving. Niet 
alleen de gemeente maar ook inwoners zijn hierin actief. De 
verbinding van het scheiden van PMD (plastic, metaal en 
drankkartons) op scholen en minimaal 4 x per schooljaar 
zwerfvuilrondes, waarmee de scholen geld kunnen verdienen 
om bijv. hun schoolplein groener te maken is voor 5 scholen 
een succes. De verbinding met het project 10 Groene School-
pleinen in de BAR-gemeenten is hiermee ook een feit. 

2016: WATER, VRIEND en VIJAND

Drie water- en rioolprojecten werden gekoppeld tot één aan-
dachtslijn om het waterbewustzijn bij inwoners en op scholen 
te vergroten. In februari 2016 werd het nieuwe gebouw van 
Hoofdgemaal P01 aan de Poesiatstraat geopend. Bij de offi-
ciele opening door de portefeuillehouder in het bijzijn van vele 
genodigden was ook groep 6 van de Dr. Schaepmanschool 
aanwezig omdat dit beter aansloot bij hun lesprogramma dan 
de Milieuweken in mei/juni. Deze Milieuweken, hèt parade-
paardje van Ridderkerk op NME gebied werd vanuit de NVIJ 
voor het eerst georganiseerd door de nieuwe Werkgroep 
Milieuweken. Deze Werkgroep ging voortvarend te werk met 
het vernieuwen van de materialen van het Levend Ganzen-
bordspel. Samen met de gemeente nodigde de Werkgroep 
een aantal partners van de gemeente en plaatselijke organisa-
ties uit om  een kleine interactieve tentoonstelling over water 
te maken. 500 kinderen genoten van deze activiteit door leren 
en spelen. Voor de volwassen inwoners stond 3 weken lang 
de interactieve tentoonstelling “Het riool leeft” in de Midden-
beuk van het gemeentehuis. Veel positieve reacties en een 
bezoek door een brugklas van het VO waren het resultaat. 
Ook de twee informatieavonden in het NME Centrum over 
“Water in je tuin” en “Wat doen het Waterschap en Oasen 
Drinkwater voor u?” pasten in dit project.. 

Andere scholen zijn juist 1x per schooljaar actief, namelijk in 
maart rond de Landelijke Opschoondag. In wijk Oost doen 
alle scholen mee met de wijkopruimactie van het Wijki-
deeteam Oost. Een mooi initiatief is de opschoonactie op elke 
1e zaterdag van de maand in Bolnes. Tot slot laat de Natuur-
vereniging IJsselmonde zich ook niet onbetuigd, zij houdt 
regelmatig met vrijwilligers en wie maar wil opruimacties 
zwerfvuil in natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen en is 
ook actief met de Landelijke Opschoondag.

BESTAANDE PROJECTEN

• Europese Mobiliteitsweek in september met voor de scholen de Groene Voetstappen 
 Actie (5 scholen) en Band op Spanning op 2 parkeerplaatsen. 
• Nacht van de Nacht op 29 oktober door NVIJ en Scouting Sint Joris met een speurtocht door het donkere Reijerpark.
• Kerstbomeninzamelactie.
• Vuurwerkafvalzakken Actie.

NIEUWE PROJECTEN

• 10 Groene Schoolpleinen in de BAR-gemeenten, waarvan 6 scholen en 1 bso met 6 locaties in Ridderkerk.
• Natuurlijk Spelen in het Reijerpark, rondom de vijver met project waterplanten tegen watervervuiling.
• Afvallessen namens de gemeente op de basisscholen door Educatieprogramma Riet Saaikel (Gaby Kronemeijer).
• Overname beheer Vlindertuin bij NME Centrum van Dierenbescherming door gemeente.
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