
De nieuwe en toekomstige rol van het NMDE Netwerk Ridderkerk

NMDE staat voor Natuur, Milieu en DuurzaamheidsEducatie en heeft tot 
doel de transitie naar een duurzame samenleving te faciliteren. Centraal 
staat de vraag welke kennis en vaardigheden burgers van de toekomst  
nodig hebben. Wat moeten we onze kinderen leren zodat ze over 10 jaar een 
zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij en dan bij voorkeur aan een 
duurzame maatschappij? En wat moeten volwassenen nu weten om duurza-
me keuzes te maken voor de toekomst?

Het nationale, internationale en gemeentelijke beleid zet in op duurzame  
ontwikkeling. Natuur, milieu en duurzaamheid worden in de toekomst steeds 
belangrijkere maatschappelijk thema’s, zo ook de transitie naar een circulaire  
economie en de verandering van onze maatschappij in een doe-democratie.

Ook het onderwijs, en de vorm waarin onderwijs gegeven wordt, verandert mee. 
Onderwijs is de motor die de nieuwe kennis en vaardigheden overbrengt. Deze 
transitie gaat echter niet vanzelf en wordt nu aangejaagd door invloeden van  
buitenaf, de zogenaamde ‘schoolnabije ondersteuningsstructuren’ en van  
binnenuit, onder andere door docenten die het belangrijk vinden dat  
duurzaamheid (met cultuur en wetenschap & techniek) in de onderwijspraktijk 
een integrale plek krijgt.

Het NMDE Netwerk Ridderkerk fungeert binnen deze transitie als schoolnabije on-
dersteuningsstructuur. Het is een initiatief van de gemeente om duurzaamheids- 
educatie te versterken. Het doel is om meer bewustwording, betrokkenheid en 
beleving onder jong en oud te creëren. Het NMDE Netwerk is zowel aanjager als 
coördinator tussen lokale partijen om de educatieve vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen. Het NMDE Netwerk zelf verricht geen educatieve diensten.

DE HOOFDDOELEN VAN NMDE RIDDERKERK TOT 2023 ZIJN:

a. In 2023 zijn scholen en leerkrachten in staat om hun vraag en behoefte te  
formuleren, uitgaande van de vraag: “Wat wilt u dat uw leerlingen als ze 12 jaar 
zijn in hun rugzak hebben als ze van school komen op het gebied van natuur, 
milieu en duurzaamheid?”

b. In 2023 bestaat er een passend educatief aanbod dat aansluit bij de vraag en 
interesses van scholen en individuele leerkrachten vanuit de leerdoelen.

c. In 2023 zijn alle inwoners van Ridderkerk bezig met stapsgewijze duurzaam-
heidsbewustwording met behulp van de NMDE-activiteiten voor volwassenen. 

d. In 2023 beschikt het Netwerk NMDE over een aantrekkelijke vorm voor sponso-
ring, en een multi-inzetbare vrijwilligersbank.

DE DOELEN TOT 2028 ZIJN:

• de geleidelijke verduurzaming van het onderwijs;

• het faciliteren van de transitie naar een lerende, actieve samenleving en het 
propageren van een bewuste en circulaire lifestyle;

• de ontwikkeling van de opbouw van een informele educatieve sector.

ONZE VISIE

De wereldwijde transitie naar duurzame ontwikkeling zal doorzetten. Daar heeft 
Nederland en dichterbij, onze gemeente ook een taak in.

Op lange termijn zien wij:

1. NMDE integraal deel uitmaken van het reguliere onderwijs net als Cultuur en 
Wetenschap & Techniek. Schoolbesturen en leerkrachten hebben hun cur-
riculum verduurzaamd en formuleren zelf de vraag naar duurzaam leren. 
Zij bepalen de thema’s, vorm en manier, waarop duurzaam onderwijs gegeven 
wordt, weliswaar in afstemming met relevante partners zoals de overheid, het 
bedrijfsleven en burgers. Naast het reguliere onderwijs ontstaan ook andere 
vormen van onderwijs die van betekenis zijn, zoals informele educatie en leer-
mogelijkheden, die georganiseerd worden door de samenleving zelf.

2. Een generatie van bewuste, goed geïnformeerde en opgeleide bewoners met 
passende competenties voor een circulaire economie en voor een groene, duur-
zame samenleving.

ONZE MISSIE

Onze missie is:

1. Het vergroten van NMDE in Ridderkerk en het versterken van de kennis over 
NMD onder bewoners. Ons doel is een duurzame gedragsverandering door 
meer betrokkenheid, kennis en beleving bij jong en oud.

2. Dit vorm te geven middels kinderopvang van 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 
(bso’s), het basis- en voortgezet onderwijs, hierna samengevat te noemen: scho-
len.

3. Dit te verankeren via de educatie van volwassenen met ondersteuning van een 
Netwerk NMDE dat stimuleert, verbindt, faciliteert en realiseert. 
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1. VERGROTEN VAN DE NATUURBELEVING.

Wij signaleren dat mensen steeds steeds minder vaak 
buiten komen en minder bewegen. Men ervaart de 
natuur niet meer en men weet steeds minder over 
het planten- en dierenleven. 

Een toenemende verstedelijking en digitalisering van 
de samenleving verkleint het contact met de natuur. 
Natuurlijk spelen, leren en leven werken eraan mee 
dat kinderen de natuur als een stukje van zichzelf 
zien of zichzelf als onderdeel van de natuur. Beleving 
van de natuur is een voorwaarde voor een gezonde 
samenleving.

2. MEER INTERESSE IN VRAAGSTUKKEN ROND MI-
LIEU EN DUURZAAMHEID EN BEGRIP EN BETROK-
KENHEID BIJ HET GEMEENTEBELEID.

Wij signaleren een grote behoefte aan meer 
NMD-kennis en een kritische houding in de samenle-
ving, die de maatschappelijke discussie in vraagstuk-
ken rond milieu en duurzaamheid aanwakkert. 

Wij signaleren ook dat duurzame beleidsinitiatieven 
regelmatig op weerstand in de samenleving stuiten. 
Soms blijkt het lastig om bewoners te beïnvloeden 
om zich duurzaam te gedragen. Ridderkerk werkt aan 
een fijne leefomgeving voor haar bewoners waarbij 
zaken als milieu, duurzaamheid, mobiliteit, schoon 
en veilig, jeugd en onderwijs en de lokale economie 
een belangrijke rol spelen. Een beter begrip en in-

zicht in NMD-vraagstukken onder bewoners helpt de 
gemeente een duurzamere koers te varen en beleid 
op dat gebied effectiever uitgevoerd te krijgen. 

Voor Ridderkerk komen er twee grote transities aan:

a. Energietransitie.

Nederland heeft tot doelstelling 49% minder broei-
kasgasemissies uit te stoten in 2030 om te komen tot 
de drastische beperking van de uitstoot tot bijna 0 in 
2050. Het gebruik van fossiele brandstoffen is daar-
mee voorbij. Iedereen binnen Ridderkerk krijgt hier-
mee te maken. Inzet op alle fronten is nodig om de 
CO2-reductie te bereiken. Zowel energiebesparing, 
als zonnepanelen, warmtenetten, elektrisch vervoer 
en aardgasloze nieuwbouw. 

b. Sorteren, geef uw afval toekomst.

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft zich uitge-
sproken om de hoeveelheid huishoudelijk afval terug 
te dringen. De ambitie is om een afvalloze gemeen-
te te worden. De landelijke doelstellingen op het ge-
bied van afval scheiden worden in 2020 behaald met 
behoud van het serviceniveau aan de burger, verla-
ging van de afvalbeheerkosten en verlaging van de 
afvalstoffenheffing voor de inwoners. 

Communicatie en Educatie zijn belangrijke instru-
menten om samen met de inwoners beide transities 
te laten slagen.

3. MEER INTEGRATIE VAN NMDE IN HET ONDER-
WIJS.

Wij signaleren dat het huidige curriculum van veel 
scholen er niet aan toekomt om jonge kinderen de 
wereld van NMD te laten ontdekken. 

De docenten zijn enthousiast maar werken vaak niet 
met een doorgaande leerlijn op dit gebied. Ook is het 
lesprogramma al overbelast wat in de toekomst eer-
der in minder dan in meer uren gedaan moet wor-
den. Dit gaat leiden tot keuzes: wat is echt nodig, wat 
zijn ‘externe’ projecten? 

Wij pleiten ervoor dat wil het onderwijs toekomst- 
proof zijn, dat niet alleen de ‘hardware’ van de scho-
len (gebouwen e.d.) duurzaam is maar zeker ook de 
‘software’, zoals de leerdoelen en het daarop afge-
stelde lesprogramma.

‘Jong geleerd is oud gedaan’. Willen we in toekomst 
meer geïnteresseerde, kritische en bewuste burgers 
ten aanzien van natuur, milieu en duurzaamheid 
hebben, dan moeten we als gemeente en als samen-
leving daarin investeren. 

Onderwijs is hiervoor een geschikt middel. Bij het 
creëren van een educatief NMD-aanbod voor leerlin-
gen is het zaak om hierin samen op te trekken met 
schoolbesturen en leerkrachten. Het doel is een om-
geving te creëren waar scholen uiteindelijk zelf de 
vraag en behoefte naar NMDE formuleren. 

6.1 PERIODE 2018 - 2023

Voor de komende vier jaar zien wij een groei van de 
activiteiten van het NMDE Netwerk Ridderkerk. Het 
netwerk groeit toe naar de positie van een ‘schoolna-
bije ondersteuningsstructuur’en naar de positie van 
vraagbaak en educatietrefpunt voor volwassenen. 
Nieuwe verhoudingen en verbindingen ontstaan in 
de samenleving en er ontstaat een proces van socia-
le innovatie. Kenmerkend voor deze periode zijn de 
woorden: ontwikkeling, verbinding, samenwerking 
en innovatie. 

Doelen
 
Samen met de scholen formuleren we de randvoor-
waarden van de taken die nodig zijn om de doelen te 
bereiken, welke inzet er van scholen verwacht wordt 
en in welke mate de scholen inzet kunnen leveren en 
de gemeente kan ondersteunen/faciliteren.

De belangrijkste doelen tot 2023:

a. Scholen en leerkrachten zijn in staat om hun 
vraag en behoefte te formuleren, uitgaande van 
de vraag: “Wat wilt u dat uw leerlingen als ze 12 
jaar zijn in hun rugzak hebben als ze van school 
komen op het gebied van natuur, milieu en duur-
zaamheid?”

b. Het is duidelijk in hoeverre en op welke manier 
het onderwijs financieel willen en kunnen inves-
teren in de transitie naar duurzaam en integraal 
onderwijs.

c. Er bestaat een passend educatief aanbod dat aan-
sluit bij de vraag en interesses van scholen en in-
dividuele leerkrachten vanuit de leerdoelen.

d. Scholen en leerkrachten beschikken over goede 
kennis en ervaring om de leerdoelen op het ge-
bied van duurzaamheid duurzaam over te dragen 
aan de leerlingen (software) en beschikken de di-
recties en besturen over voldoende kennis voor 
het (door)ontwikkelen van een duurzame leerom-
geving (hardware).

e. Alle inwoners van Ridderkerk zijn bezig met staps-
gewijze duurzaamheids-bewustwording met be-
hulp van de NMDE-activiteiten voor volwassenen. 

f. Het Netwerk NMDE beschikt over een aantrekkelij-
ke vorm voor sponsoring, een begin van een mul-
ti inzetbare vrijwilligersbank, die gebruik kunnen 
maken van trainingsmogelijkheden voor vrijwilli-
gers en een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

g. De beschikbare subsidiemogelijkheden zijn in 
kaart gebracht en waar mogelijk is daar al gebruik 
van gemaakt.

Voor het bereiken van deze doelen gebruiken we o.a. 
de volgende communicatieve middelen:

• Persoonlijke benadering, zowel 1-op-1 als in 
groepsverband.

• Digitaal platform en andere social media.
 
Financiën

De opbouw van het Netwerk NMDE willen we zeker 
in de eerste periode (2017-2023) zo veel mogelijk 
kostenneutraal houden vanuit de gedachte om zo 
duurzaam mogelijk met bestaande middelen om te 
gaan. 

In te zetten financiële middelen:

a. De gemeente zet een deel van het budget Milieu 
Voorlichting in voor ontwikkeling lespakketten en 
activiteiten, ondersteuning, vrijwilligersvergoe-
dingen en onderzoek.

b. De gemeente levert de coördinator van het Net-
werk NMDE.

c. Vanuit de scholen op de bijdragen voor deelname 
aan een aantal activiteiten en nader te onderzoe-
ken mogelijkheden.

d. Bij samenwerking met andere partners en be-
leidsvelden worden de eventuele kosten evenre-
dig verdeeld.

e. Sponsoring door bedrijven en particulieren.

f. Bestaande subsidiemogelijkheden. 

6.2. PERIODE 2023-2028

De focus verandert naar het kernbegrip ‘transitie’. 

De transitie is drievoudig:

1. Transitie van het reguliere onderwijs naar een 
duurzame variant door integratie van NMDE in 
het curriculum. De bewustgeworden inwoners uit 
de eerste periode gaan zich steeds meer verant-
woordelijk voelen voor hun eigen handelen voor 
de leefomgeving.

2. Transitie naar een lerende, actieve samenleving. 
In de periode tot 2028 neemt de rol van de over-
heid af. Steeds meer bottom-up initiatieven ko-
men op en propageren een bewuste en circulaire 
manier van leven. 

3. Transitie van het Netwerk NMDE dat zelfstandig 
deel gaat uitmaken van de informele educatieve 
sector door de steeds grotere behoefte aan bur-
gers met een goede kennisbasis op het gebied van 
NMD. De manier, waarop integrale educatie vorm 
krijgt, betekent een nieuwe rol voor het Netwerk 
NMDE. Inwoners gaan voorop in de transities die 
volop aan de gang zijn (energie en afval).

De belangrijkste doelen:

a. De geleidelijke verduurzaming van het onderwijs;

b. Het faciliteren van de transitie naar een lerende, 
actieve samenleving en het propageren van een 
bewuste en circulaire manier van leven;

c. De ontwikkeling van de opbouw van een informe-
le educatieve sector.

Voor deze periode zal bekeken worden of het kosten 
neutraal werken nog steeds een werkbare basis is.

3. Het belang van NMDE voor Ridderkerk

6. Meerjarenvisie NMDE 

5.1 NIEUWE AANPAK

Sinds jaar en dag is natuur- en milieucommunica-
tie en –educatie een belangrijk instrument in de ge-
meente Ridderkerk om het beleid uit te dragen rich-
ting inwoners. 

In 2014 is in een startnotitie het plan gelanceerd voor 
een nieuwe aanpak: het NMDE Netwerk Ridderkerk. 
Dit plan is ontstaan uit de jarenlange ervaringen ‘in 
het veld’ en uit gedaan onderzoek. De focus ligt op 
vernieuwing en modernisering. De werkwijze van 
het nieuwe NMDE Netwerk sluit beter aan bij actuele 
beleidskaders maakt gebruik van nieuwe inzichten in 
de inzet van NMDE voor een duurzame samenleving. 
Het uitgangspunt is “beleving van de natuur en ken-
nis over duurzaamheid in de samenleving veranke-
ren”.

Er zijn vier uitdagingen geformuleerd:

1. Van aanbodgericht denken naar meer vraagge-
richt faciliteren;

2. Van een natuur & milieu invalshoek naar inte-
grale duurzaamheidsthema’s;

3. Van een onafhankelijke/leidende positie van de 
gemeente naar meer participatie;

4. Van educatie gericht op leerlingen naar educa-
tie voor alle inwoners.

In de voorbereiding naar de nieuwe aanpak zijn ge-
sprekken gevoerd met en onderzoeken gedaan bij 
scholen en (mogelijke) educatieve aanbieders. Deze 
maakten onder andere de behoefte aan een coördi-
natiepunt duidelijk: een coördinatiepunt dat het con-
tact tussen educatieve aanbieder en school coördi-
neert en de samenwerking efficiënter laat verlopen. 

Sinds het schooljaar 2016/17 werken we aan dit co-
ordinatiepunt in oprichting. Dit wordt ondersteund 
wordt door een website als digitale ontmoetings-
plaats. Hiermee geven we vorm aan een passende 
dienstverlening. 

5.2 DE OPZET

Het NMDE Netwerk Ridderkerk is een samenwer-
kingsvorm van drie partijen. De educatie richt zich 
op de inwoner van Ridderkerk (jong en oud).

Scholen
bestaande uit kinderopvang (0-4 jaar), buitenschool-
se opvang (bso’s), primair en voortgezet onderwijs, 
en volwasseneneducatie.

Educatieve aanbieders
organisaties en individuen met specifieke NMD-ken-
nis die zij aanbieden in de vorm van lessen, activitei-
ten of in een projectaanpak, zoals de Natuurvereni-
ging Eiland IJsselmonde die Natuurstertochten in het 
Lohman- en Oosterpark aanbiedt, Wereldwinkel en 
de Kledingbank/Foodcompany; voor energie- en af-
valeducatie is de gemeente Ridderkerk zelf ook aan-
bieder.

Netwerkpartners
organisaties met een werkgerelateerde betrokken-
heid bij de NMDE activiteiten in Ridderkerk, zoals de 
Stichting NME Ridderkerk (NME Centrum “De Groe-
ne Draak”), Dierenbescherming Regio Zuid-West, 
Stichting Waalbos, Kinderboerderij Dierenhof, Sport 
&Welzijn, Brede School, Servicebureau Onderwijs & 
Cultuur, de gemeente Ridderkerk (FairTrade Werk-
groep, JOGG, Wetenschap & Techniek), de verschil-
lende terreinbeheerders zoals Staatsbosheer en 
Zuid-Hollands Landschap, de diverse partners van 
de gemeente zoals Waterschap Hollandse Delta, Rio-
ned en het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duur-
zaamheid. 

Daarnaast wil het NMDE Netwerk twee groepen sup-
porters laten ontstaan:

Sponsoren
organisaties of personen die vanuit een ideëel mo-
tief geld, middelen of materialen sponsoren voor de 
activiteiten die het NMDE Netwerk uitvoert.

Vrijwilligers
individuen die zich vrijwillig opgeven voor ondersteu-
nende werkzaamheden.

Locaties
We willen inzetten op de ontwikkeling van educatie 
op een aantal vaste locaties in de gemeente waar in 
een aantal gevallen al in bescheiden mate voorzie-
ningen zijn:

a. Het Reijerpark met het NME Centrum “De Groene 
Draak”, Knaagdierencentrum “Knaagspoor”, aan 
te leggen hondenspeelplaats, natuurlijk spelen 
plek en prachtige vijver voor watereducatie. 

b. Het Oosterpark met Kinderboerderij “Dierenhof”, 
aan te leggen natuurlijk spelen plek, prachtige vij-
ver en bebossing.

c. In elke wijk groene educatieplekken nabij de scho-
len (Donckse Velden voor Bolnes en Slikkerveer, 
Oosterpark en de Crezéepolder voor Drievliet/’t 
Zand en wijk Oost, Waalbos voor Rijsoord en 
Reijerpark voor wijk West).

Ons doel
Het NMDE Netwerk is een initiatief van de gemeente 
Ridderkerk met als primair doel de kennis over en 
beleving van natuur, milieu en duurzaamheid samen 
met plaatselijke partijen in de Ridderkerkse samen-
leving te vergroten, zodat inwoners van nu en in de 
toekomst toegerust worden voor duurzaam gedrag 
en toegerust zijn voor de transities die op stapel 
staan. 

Organisatie
De gemeente faciliteert de coördinator van het Net-
werk NMDE. De coördinator onderhoudt het contact 
met alle partijen in het Netwerk en coördineert de 
activiteiten en is het gezicht van het NMDE Netwerk. 
Elke school heeft een NMDE-contactpersoon. De 
contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor de 
coördinator. De rol van de gemeente verandert van 
een onafhankelijke/leidende positie naar een parti-
ciperende partij, die bovendien overzicht heeft, fun-
geert als gesprekspartner, verbinder, aanjager, on-
dersteuner en faciliterende partij.

Inbedding
Het Netwerk is een van de vele plaatselijke Netwer-
ken op het gebied van NMDE in Nederland, aangeslo-
ten bij het landelijke Netwerk NME van de Vereniging 
GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling).

5. Het NMDE Netwerk Ridderkerk

HET NETWERK NMDE EN DUURZAAM LEREN IN DE 21E EEUW

De essentie van duurzaam leren in de 21ste eeuw ligt besloten in de wisselwerking 
tussen de formele leeromgeving en het dagelijkse leven. Dit stimuleert het veran-
deringsproces, de transitie. Duurzaam onderwijs rechtvaardigt duurzaam gedrag 
thuis. Meedoen en het gevoel invloed te kunnen uitoefenen werkt positief op het 
omdenken wat bij iedereen persoonlijk nodig is, wil de duurzame transitie slagen. 
Het NMDE Netwerk is hiervoor een belangrijk instrument in de 21ste eeuw. 

7. Slotwoord

Natuur, Milieu en Duurzaamheid zijn belang-
rijke aandachtsgebieden van de gemeente Rid-
der-kerk. Al jarenlang zet Ridderkerk natuur- en 
milieucommunicatie in als instrument om de 
inwoners bewust te maken van een schone leef-
omgeving en de gevolgen van het eigen handelen 
op hun omgeving. 

De laatste jaren is ook duurzaamheidscommunicatie 
en -educatie hier een onderdeel van. Kinderen van 
nu worden de burgers van morgen en Ridderkerk 
neemt haar verantwoordelijk serieus om haar bur-
gers op die toekomstige rol voor te bereiden. Res-
pect voor de natuur, goede kennis van ons milieu en 
een duurzaam gedrag dat past bij de ophanden zijn-
de transities zijn belangrijke voorwaarden voor een 
gezond en leefbaar Ridderkerk in de toekomst.

Voor u ligt de meerjarenvisie Natuur, Milieu en Duur-
zaamheidsEducatie (NMDE). Wij tekenen de lijnen uit 
van de toekomstige rol van NMDE voor Ridderkerk. 
Hiervoor gebruiken we onze eigen ervaring en de ac-
tuele onderzoekskennis op dat gebied.

De meerjarenvisie is een processtuk dat zich in de 
komende jaren met voortschrijdend inzicht verder 

zal ontwikkelen. Het is geen eindpunt, maar een be-
ginpunt die de duurzaamheidsdiscussie wil aanwak-
keren. Concreet bouwt het voort op de paragraaf 
over Natuur en Milieu Communicatie en Educatie in 
het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma Ridder-
kerk 2016-2020. 

Aan de basis ligt het standpunt van het coalitieak-
koord 2014-2018: 

Wij gaan uit van de kracht en kennis die in de Ridder-

kerkse samenleving aanwezig is. Wij willen burgers, on-

dernemers en organisaties de ruimte en het vertrouwen 

geven om zaken zelf te regelen. Wij geloven in een sterke 

samenleving en een kleinere overheid, in deze volgorde. 

Het uitgangspunt is ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen 

voor’.

We bevinden ons in het begin van een landelijke en 
daarmee plaatselijke transitie naar een duurzame 
samenleving. Met het Netwerk NMDE zetten wij in op 
een toekomstgerichte taakstelling, zowel in lijn met 
het coalitieakkoord als in lijn met de uitdagingen die 
een duurzame samenleving stelt. Onderwijs speelt 

hierin een belangrijke rol. Daarnaast is duurzaam 
handelen door de burgers van nu een speerpunt.
Bij duurzaamheid gaat het erom dat burgers bewus-
te en weloverwogen keuzes willen en kunnen ma-
ken. Het is de taak van NMDE om in deze behoefte 
te voorzien voor de volwassen inwoners van nu en 
om een jonge generatie groot te brengen die in staat 
is om duurzame afwegingen te maken en die uitein-
delijk zelf kiest voor een circulaire economie en deze 
ook zelf vorm geeft in een duurzame samenleving.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bespreekt het beleidskader van Rid-
derkerk. In hoofdstuk 3 belichten we het belang van 
NMDE voor de gemeente Ridderkerk. Hoofdstuk 4 be-
schrijft onze visie en missie. In hoofdstuk 5 gaan we 
kort in op het ontstaan en werkwijze van het NMDE 
Netwerk en in hoofdstuk 6 schetsen we de meerjar-
envisie voor de volgende twee perioden: 2018-2023 
en 2023-2028. Hoofdstuk 7 vormt de afsluiting. 

Ridderkerk, februari 2018

Marten Japenga
Wethouder Milieu en Duurzaamheid

VERGROTEN VAN DE
NATUURBELEVING

MEER INTEGRATIE IN
HET ONDERWIJS

MEER INTERESSE, BEGRIP 
& BETROKKENHEID BIJ HET 

GEMEENTEBELEID

Coalitieakkoord gemeente Ridderkerk 2014-2018 
“Veranderen in kracht”

Richt zich op de toekomstige rol van de gemeente in een veranderende 
samenleving.

Startnotitie Educatievisie Duurzaamheid 2014-2018  
(opgesteld 27 januari 2014)

Richt zich op de ontwikkeling van een visie op educatie en de rol die de 
gemeente daarin speelt. 

Het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020  
(opgesteld 15 oktober 2015)

Richt zich op de ontwikkeling van een Netwerk in Ridderkerk dat de edu-
catie en activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid 
bevordert. 

>> Tussenevaluatie, vastgesteld door het college van b en w op dins-
dag 12 december 2017).

Beleidssturende raadsdocumenten

Programmavisie Gezond en Duurzaamheid

De Raad profileert de kernwaarden gezondheid en duurzaamheid. 
NMDE draagt bij aan de versterking en verbinding van deze visie bin-
nen de gemeente.

Programmavisie Onderwijs

De Raad profileert onderwijs als een belangrijke basis voor kinderen 
om zich in een vertrouwde en veilige omgeving te kunnen ontwikke-
len en ontplooien. NMDE kan bijdragen aan verbreding van kwalita-
tief onderwijs.

Programmavisie Bestuur en (Overheids)participatie

De Raad profileert participatie en partnerschap als moderne be-
stuursvorm. NMDE werkt volgens deze visie door krachten en compe-
tenties in de Ridderkerkse samenleving te mobiliseren en initiatieven 
te faciliteren.

De beleidskaders voor de meerjarenvisie NMDE Ridderkerk zijn:

Snel naar:

Inleiding Beleidskaders  
Ridderkerk Visie en Missie

Het NMDE 
Netwerk  

Ridderkerk

Meerjarenvisie
NMDE Besluit1. 2. 4. 5. 6. 7.3.Het belang van 

NMDE voor 
Ridderkerk

5.

6.

7.

“Een generatie van bewuste, goed geïnformeerde en  
opgeleide bewoners (...) voor een groene, duurzame  

samenleving”

“...ontwikkeling, verbinding, samenwerking en 
innovatie”

“Respect voor de natuur, goede kennis van ons milieu en een 
duurzaam gedrag (...) zijn belangrijke voorwaarden voor een 

gezond en leefbaar Ridderkerk”

Wie de wereld snapt en beleeft,
       maakt duurzame keuzes!
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