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Hoofdstuk 1 Inleiding 
1.1 Krimp, vergrijzing en ontgroening 
De raad van de gemeente Ridderkerk heeft in juni 2009 de structuurvisie 
vastgesteld. Eén van de uitdagingen genoemd in de structuurvisie is het 
streven naar een ‘gezonde bevolkingsopbouw’. Ook in de 
bestuurskrachtmeting is opgemerkt dat de demografische verandering een 
nadere uitwerking nodig heeft.  
 
De gemeente is ervan overtuigd dat de demografische ontwikkeling één 
van de onderwerpen is die van grote invloed zijn op de toekomst van de 
gemeente. De gevolgen van deze ontwikkeling zijn te merken in bijna alle 
beleidsvelden, van onder andere het woonbeleid en de arbeidsmarkt tot 
het zorgbeleid en de onderwijshuisvesting. Een goede analyse van deze 
ontwikkelingen is van vitaal belang om keuzes te kunnen maken voor de 
toekomst van Ridderkerk. 
 
De demografische veranderingen zijn voor Ridderkerk te duiden als: 
 een absolute afname van het aantal inwoners; 
 vergrijzing, een sterke absolute en relatieve toename van het aantal 

65-plussers; 
 ontgroening, een absolute en relatieve daling van het aantal jongeren 

(zie voor meer informatie Hoofdstuk 2). 

1.2 Antwoorden op demografische veranderingen 
De demografische veranderingen in Ridderkerk worden erkend en 
herkend, maar de houding die past bij de gewenste ontwikkeling is nog 
onbekend. Deze verkenning geeft daar een antwoord op. De verschillende 
reacties die we in het algemeen zien bij krimp zijn het bagatelliseren van 
de demografische cijfers, het bestrijden van krimp door bijvoorbeeld 
nieuwbouw binnen de eigen gemeente (‘het ons-denken’), het begeleiden  

 
 
van de gevolgen van de demografische verandering door het binden en 
behouden van mensen en het behouden van de leefbaarheid en het 
benutten van de demografische verandering door in te spelen op de 
‘zilveren economie’. Het bagatelliseren van cijfers betekent het door blijven 
zoeken naar de juiste prognose, terwijl we weten dat het beeld daardoor 
niet wezenlijk verandert. Prognoses zijn per definitie schattingen van een 
mogelijke ontwikkeling. In de loop der tijd kunnen allerlei ontwikkelingen de 
bevolkingsontwikkeling beïnvloeden. Het bestrijden van de demografische 
veranderingen is niet/nauwelijks mogelijk, omdat in vele gebieden in Zuid-
Holland, Zeeland en West-Brabant dezelfde demografische veranderingen 
spelen. Begeleiden en benutten zijn mogelijke strategieën die wij in onze 
benadering gebruiken.  

1.3 Gevolgen van demografische veranderingen 
De demografische veranderingen hebben gevolgen op allerlei 
beleidsterreinen. De reikwijdte van de gevolgen zal gezien de 
bevolkingsafname, de vergrijzing en ontgroening breed zijn. Daarom zijn 
hier vier domeinen belicht, te weten:  
 wonen;  
 werken;  
 mens en maatschappij; 
 mobiliteit.  
 
Onder deze vier domeinen vallen diverse onderwerpen (zie figuur 1). Ook 
deze onderwerpen komen in voorliggende rapportage aan de orde. 
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Figuur 1 Domeinen 
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Figuur 2 Gevolgen van de demografische veranderingen 

 
Wij brengen de demografische situatie in beeld voor het jaar 2011/2012. 
Voor 2030 doen wij hetzelfde. Ook voor de domeinen wonen, werken, 
mens en maatschappij en mobiliteit komen de bestaande situatie en die 
anno 2030 in beeld.  

De toekomstige situatie is gebaseerd op het reeds vigerende beleid en de 
bestaande trends. Vervolgens stellen we ons de vraag of het aanbod op 
de vier domeinen tegemoet komt aan de vraag van de bevolking anno 
2030. Is er een onbalans tussen vraag en aanbod? Als dit het geval is dan 
stellen wij strategieën en bouwstenen voor op basis waarvan deze 
onbalans kan worden bijgesteld. De keuzes die worden gemaakt kunnen 
het beleid op verschillende terreinen beïnvloeden. Het aanpassen van dit 
beleid maakt geen deel uit van deze verkenning. 

1.4 Data en bronnen 
Over het dalende aantal inwoners is een stijgend aantal bronnen beschik-
baar. Het Rijk, provincies, gemeenten, planbureaus, wetenschappers, 
taskforces, topteams: ze schrijven allemaal over krimp. In dit rapport is 
gebruikgemaakt van bestaande informatie. Deze informatie is afkomstig 
van verschillende bronnen en heeft ook betrekking op verschillende jaren. 
In de tekst zijn de bronnen en de jaartallen aangegeven, waarop de 
gegevens betrekking hebben.  

1.5 Leeswijzer 
Dit rapport is als volgt opgebouwd.  
 Hoofdstuk twee gaat in op de demografie en de demografische 

ontwikkelingen tot en met 2030. 
 Hoofdstuk drie gaat in op de bestaande situatie (het DNA) en 

ontwikkelingen binnen de vier verschillende domeinen. 
 Hoofdstuk vier toont de gevolgen van de demografische 

veranderingen. 
 Met behulp van de informatie uit de vorige hoofdstukken, schetsen wij 

in hoofdstuk vijf enkele handelingsperspectieven en bouwstenen.  
 In hoofdstuk zes zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  
 In hoofdstuk zeven wordt de reactie van het maatschappelijk 

middenveld opgenomen.  
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Hoofdstuk 2 Demografische ontwikkelingen 
2.1 Demografie van de gemeente 
Ridderkerk – in de provincie Zuid-Holland – ligt op het eiland IJsselmonde, 
een klein gedeelte ligt op het subeiland de Zwijndrechtse Waard. De 
gemeente telt 44.937 inwoners (1 april 2011, bron: CBS) en heeft een 
oppervlakte van 25,32 km². De gemeente is één van de BAR-gemeenten 
(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en behoort tot de Stadsregio 
Rotterdam. De prognoses laten zien dat de totale bevolkingsomvang van 
Ridderkerk zal afnemen (zie tabel 1). In 2025 is de verwachte omvang een 
kleine 43.500 inwoners, zo’n 1.300 kleiner dan nu.  
 
Tabel 1 Bevolkingsaantallen Ridderkerk en Zuid-Holland 

inwoners jaar Ridderkerk provincie  
Zuid-Holland 

absoluut aantal inwoners 2010 44.746 3.505.611 

absoluut aantal inwoners 2015 44.232 3.552.799 

absoluut aantal inwoners 2020 44.342 3.629.636 

absoluut aantal inwoners 2025 43.474 3.700.679 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), provincie Zuid-Holland 

 
De geïndexeerde cijfers laten zien dat Ridderkerk van een indexcijfer 100 
in 2010 naar 97 in 2025 zakt. De provincie laat een stijging zien van 100 
naar 106 in deze zelfde periode. De cijfers laten een lichte stijging van de 
inwonersaantallen in 2020 zien, maar in de periode daarna nemen de 
aantallen wederom af. Figuur 3 laat de geïndexeerde cijfers en de tijdelijke 
afvlakking van de trend zien.  
 

Figuur 3 Bevolkingsaantallen Ridderkerk en Zuid-Holland 

Andere prognoses laten andere cijfers zien. De trend blijft echter gelijk: de 
totale bevolking neemt af in Ridderkerk. Provinciale cijfers van Ridderkerk 
laten de verwachting tot 2030 zien. Deze cijfers laten een daling van het 

aantal inwoners van 7% zien.  

2.2 Ontwikkelingen bevolking naar leeftijdsopbouw  
Een nadere analyse van de huidige en de toekomstige bevolkings-
ontwikkeling naar leeftijdsopbouw geeft het volgende beeld (zie tabel 2): 
 het aantal kinderen in de leeftijd van de basisschool en middelbare 

school neemt af; 
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de groep tussen de 30 en 60 jaar neemt fors af; deze leeftijdscategorie 
bevat een groot deel van de werkzame beroepsbevolking; 

 het reeds hoge percentage ouderen vanaf 70 jaar zal fors toenemen. 
 
Tabel 2 Bevolkingsprognose naar leeftijdscategorie (x 1.000)  

Bevolking 2011 2030 
Tot 10 jaar 4,2 3,4 
10-20 jaar 5,1 3,9 
20-30 jaar 4,8 3,8 
30-40 jaar 4,7 3,9 
40-50 jaar 6,8 4,4 
50-60 jaar 6,4 5,3 
60-70 jaar 6,2 7,0 
70-80 jaar 4,4 5,9 
80-90 jaar 2,0 3,7 
90 jaar of ouder 0,3 0,5 
Totaal 44,9 41,7 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), provincie Zuid-Holland 2010 
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Vergrijzing van de bevolking  
De vergrijzing van de bevolking is één van de belangrijkste veranderingen 
van de samenstelling van de bevolking. Het aantal 75-plussers neemt in 
Ridderkerk toe van 4.119 in 2010 tot 6.134 in 2025 (zie tabel 3): absoluut 
een toename van 2.015 senioren. In de provincie is de tendens eender. 
Het percentage senioren is in de provincie op dit moment aanzienlijk lager 
dan in Ridderkerk, namelijk 6,9% in Zuid-Holland ten opzichte van 9,2% in 
Ridderkerk. De toename van senioren is in Ridderkerk tot 2025 ook sterker 
dan het provinciale gemiddelde, namelijk 14,1% van de inwoners van 
Ridderkerk is 75 jaar of ouder en in de provincie is dit gemiddeld 9,3%. De 
vergrijzing treedt in Ridderkerk dus sterker op dan gemiddeld in de 
provincie Zuid-Holland. 
 
Tabel 3 Senioren in Ridderkerk en gemiddeld in Zuid-Holland 

aantal senioren (75 jr en ouder) jaar Ridderkerk  Zuid-Holland 

aantal senioren 2010 4.119 242.037 

aantal senioren 2015 4.656 254.425 

aantal senioren 2020 5.169 282.400 

aantal senioren 2025 6.134 345.888 

% senioren totale bevolking jaar Ridderkerk Zuid-Holland 

percentage senioren 2010 9,2 6,9 

percentage senioren 2015 10,5 7,2 

percentage senioren 2020 11,7 7,8 

percentage senioren 2025 14,1 9,3 

Bron: RIS, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), provincie Zuid-Holland 

 

Figuur 4 Percentage senioren op de totale bevolking in Ridderkerk en gemiddeld in Zuid-

Holland 

Bron: RIS, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), provincie Zuid-Holland 

 

Figuur 4 toont deze zelfde informatie. De lijn die de ontwikkeling van het 
aandeel senioren aangeeft, ligt voor Ridderkerk hoger dan de lijn voor het 
gemiddelde van Zuid-Holland. Het percentage 75-plussers was in 2010 al 
aanzienlijk groter dan het provinciaal gemiddelde. De komende 15 jaar 
stijgt dit aandeel fors van 9,2% naar 14,1% (provinciaal 9,3%).  
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Ontgroening van de bevolking 
Wat de jongeren (tot en met 17 jaar) betreft kent Ridderkerk een dalende 
ontwikkeling. De daling is sterker dan die gemiddeld in de provincie Zuid-
Holland. Het percentage jeugdigen was in 2010 18,2% in Ridderkerk, het 
Zuid-Hollandse gemiddelde was 21,1%. De afname van het percentage 
jeugdigen is in de komende 15 jaar in Ridderkerk aanzienlijk forser dan het 
provinciale gemiddelde, namelijk circa 15% in Ridderkerk en 19% in Zuid-
Holland (zie tabel 4). 
 
Tabel 4 Jeugdigen in Ridderkerk en gemiddeld in Zuid-Holland 

aantal jeugdigen (0-17 jaar) jaar Ridderkerk Zuid-Holland 

aantal jeugdigen 2010 8.160 740.315 

aantal jeugdigen 2015 7.223 719.157 

aantal jeugdigen 2020 6.784 706.731 

aantal jeugdigen 2025 6.481 703.766 

 

% jeugdigen op totale 
bevolking 

jaar Ridderkerk Zuid-Holland 

percentage jeugdigen 2010 18,2 21,1 

percentage jeugdigen 2015 16,3 20,2 

percentage jeugdigen 2020 15,3 19,5 

percentage jeugdigen 2025 14,9 19,0 

Bron: RIS, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), provincie Zuid-Holland 

 

 

 

 

Figuur 5 Percentage jeugdigen op de totale bevolking in Ridderkerk en gemiddeld in Zuid-

Holland 

Bron: RIS, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), provincie Zuid-Holland 
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2.4 Ontwikkeling van het aantal huishoudens  
In totaal telt de gemeente Ridderkerk 19.834 huishoudens (in 2010, primos 
huishoudensprognoses 2009). Zo’n 31% betreffen alleenstaanden, 6% 
betreffen eenoudergezinnen, bijna 35% zijn samenwonenden zonder 
kinderen en ruim 28% zijn samenwonenden met kinderen. Er komen, door 
onder andere de vergrijzing, steeds meer kleinere huishoudens. In 2030 is 
het aantal huishoudens toegenomen tot 21.372. Vooral het aandeel 
alleenstaanden zonder kinderen neemt toe (van 31 tot 38%). Het aandeel 
samenwonenden met kinderen neemt met 4% af tot 24%.   

2.5 Demografie per wijk 
Van de bevolkingsaantallen per wijk beschikken wij alleen over de huidige 
situaties. Prognoses per wijk ontbreken vooralsnog. Het aantal inwoners 
per wijk is weergegeven in tabel 5.  
 
Tabel 5 Inwoneraantallen per wijk in 2010  

Bevolking 2010 
Bolnes 7.562 
Centrum 4.379 
Cornelisland 23 
Donkersloot 143 
Drievliet 8.354 
Het Zand 3.020 
Oost 6.162 
Oostendam 656 
Rijsoord 3.130 
Slikkerveer 8.551 
West 3.236 
Totaal 45.216 
Bron: Gemeente Ridderkerk, 2012 

 

Drievliet/Het Zand is de wijk met de meeste inwoners. Ongeveer een kwart 
van de inwoners van Ridderkerk woont hier. Slikkerveer telt ook nog een 
ruime 8.000 inwoners. Ridderkerk-west heeft de minste inwoners.  
 
De leeftijdsopbouw in de wijken varieert onderling. In de wijken Het Zand 
en Oostendam wonen relatief de meeste jongeren tot en met 22 jaar. De 
leeftijdscategorie 23 tot en met 64 jarigen is relatief ondervertegen-
woordigd in West (circa 40% terwijl dit in de andere wijken 50 tot 65% is). 
In West is het aandeel ouderen van 65 jaar en ouder meer dan 40%. In 
Bolnes is een op de vier inwoners ouder dan 65 jaar en in Oost is dit net 
iets lager. De overige wijken hebben een minder vergrijsde bevolking 
(Gemeente Ridderkerk, 2012).  

2.6 Demografische ontwikkeling in BAR 
De grijze druk is een maat die de verhouding tussen het aantal personen 
van 65 jaar en ouder en de personen in de ‘productieve’ leeftijdsgroep van 
20 tot 65 jaar weergeeft. Deze cijfers zijn voor Albrandswaard, Barendrecht 
en Ridderkerk aanwezig (zie tabel 6).  
 
Tabel 6 Ontwikkeling van de grijze druk in de BAR-gemeenten 

 2010 2020 2030 2040 
Albrandswaard 21,51 33,12 46,40 57,61 
Barendrecht 20,44 30,02 41,94 53,21 
Ridderkerk 34,66 43,26 49,33 52,66 
Totaal  26,09 35,69 45,75 53,90 
Bron: PEARL2009 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) 
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Anno 2010 is de grijze druk in Ridderkerk aanzienlijk hoger dan in 
Albrandswaard en Barendrecht. Dit is te begrijpen door de sterke bouw-
productie in deze twee gemeenten, waardoor veel jonge gezinnen zijn 
aangetrokken. In 2020 en 2030 is de grijze druk in Ridderkerk volgens 
deze prognose nog altijd hoger dan die in Albrandswaard en Barendrecht, 
maar ook daar neemt de grijze druk toe. Dit geldt ook voor de periode 
daarna. Dan ligt er een grotere grijze druk in Albrandswaard en 
Barendrecht dan in Ridderkerk.  
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Hoofdstuk 3 DNA in 2010 en 2030 

3.1 Wonen  
In Ridderkerk zijn ruim 20.000 woningen, waarvan iets meer dan de 
helft in de koopsector. Van de bijna 10.000 woningen in de huursector 
is 8.100 corporatiebezit, waarvan 7.800 woningen van Woonvisie.  
Tabel 7 Aantallen woningen en woonmilieus per wijk 

Wijk huur koop totaal woonmilieu 

Bolnes 1930  1648  3578 Suburbaan1 (grondgebonden, 

gemengd en langs Rijnsingel deel 

compact) 

Slikkerveer 1481  2262  3743 Suburbaan, 

(grondgebonden, gemengd) 

Centrum oost 

west 

4021  2747  6768 Suburbaan (grondgebonden, 

gemengd, compact met name 

langs de Rijkswegen) 

Drievliet  

Het Zand 

2022  2553  4575 Suburbaan (grondgebonden, klein 

deel gemengd) 

Oostendam 

Rijsoord 

 441  1064  1505 Dorps 

Totaal 9895 10274 20169  

Bron: Gegevens WOZ-administratie 2010 

                                                
1 Suburbane woonmilieus staan los van de stad en hebben eigen voorzieningen. 
Suburbaan wonen zit tussen stad en platteland. 

 
 
In 2020 zijn er 1.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Een groot deel 
bestaat uit eengezinswoningen en exclusieve appartementen aan      
de rivieroever. Er zijn in 2015 in de wijken door renovatie en 
nieuwbouw 350 nultredenwoningen toegevoegd door Woonvisie. Er is 
nog maar ruimte voor 250-300 woningen in de laatste uitbreidings-
locatie Het Zand. De overige woningen worden gerealiseerd op 
herstructureringslocaties (voormalige bedrijventerreinen, dan wel 
sloop/nieuwbouw van woningen in de wijken). 
 
De doelen van het gemeentelijk beleid zijn verwoord in onder meer de 
Woningbouwstrategie. Wij vatten de uitgezette lijnen als volgt samen. 
Een doelstelling is het bijdragen aan een gezonde regionale 
woningmarkt. Voor Ridderkerk is een afname van de sociale voorraad 
van 41% in 2010 naar 38% in 2015 voorzien en dit daalt verder tot 
34,5% in 2020. Er is een groei van 20.255 woningen in 2010 naar 
21.355 in 2020 in een suburbaan grondgebonden woonmilieu en 
exclusief woonmilieu in de bestaande plannen opgenomen (oever-
locaties langs de Nieuwe Maas). 
 
Een tweede doel is het zodanig ontwikkelen en verdelen van de  
lokale woningvoorraad dat wordt bijgedragen aan een evenwichtige 
bevolkingsopbouw. Het plan is om vooral eengezinswoningen te 
bouwen voor jonge gezinnen en draagkrachtigen.  
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Echter het aantal jongeren en gezinnen neemt af, wat resulteert in een 
fors overschot aan portiek- en etagewoningen en een overschot aan 
eengezinswoningen. Dit betekent dat er sprake zal zijn van een 
onttrekking aan de voorraad van portieketagewoningen. Dit biedt wel 
kansen voor herontwikkeling van een gemengd woonmilieu per wijk 
voor met name de senioren en starters. Ook moet op korte termijn 
worden ingezet op groene luxe woonmilieus, niet direct gekoppeld aan 
wijken, maar aan geschikte locaties voor de doelgroep koopkrachtige 
een- en tweeverdieners. Een selectieve verkoop van huurwoningen 
moet bijdragen aan de gewenste wooncarrière in de wijk en als 
bijdrage  aan de sociale samenhang van die wijk. Gezien de 
demografische ontwikkeling in Ridderkerk (minder gezinnen) en in de 
regio (sterke vergrijzing) is het bouwen ten behoeve van een 
evenwichtige bevolkingsopbouw niet gewenst. De demografische 
verandering vindt in grote delen van het land plaats. Gezien de 
demografische ontwikkeling is het bouwen ten behoeve van een 
evenwichtig bevolkingsopbouw in de wijken niet gewenst, omdat daar 
juist nieuw gebouwd zou moeten worden voor senioren 
(sloop/nieuwbouw).  
 
Een derde doel is het bouwen van levensloopgeschikte woningen voor 
de doelgroep ouderen in de nabijheid van zorg-, ontmoetings- en 
winkelvoorzieningen. De sterke vergrijzing heeft directe invloed op de 
vraag naar woningen. Ouderen willen zo lang mogelijk in hun woning 
blijven wonen, maar dit betekent dat aanpassing van woningen nodig 
is. Voor zorgbehoevenden is zorg in huis nodig. De vraag naar 
grondgebonden gelijkvloerse woningen of appartementen in een 
kleinschalig complex, liefst in de wijk en met zorg, zal eveneens 

toenemen. Ook is het advies om bij nieuwbouw meteen domotica aan 
te brengen. 

3.2 Werken 
Ridderkerk heeft veel werkgelegenheid op eigen grondgebied. De 
Ridderkerkse werkgelegenheid is vooral te vinden op Donkersloot. Er 
zijn ongeveer 18.000 arbeidsplaatsen, ongeveer 1 arbeidsplaats per 
2,4 inwoners. Ongeveer 60% van deze arbeidsplaatsen wordt gevuld 
door Ridderkerkers. Ridderkerk is sterk in reguliere, lokale, gemengde 
werkgelegenheid, zoals lokale bouwbedrijvigheid, lokaal georiënteerde 
handel en reparatie, vervoer, opslag en communicatie. Ook de 
nautische industrie is hier vertegenwoordigd.  
 
Naast de lokale werkgelegenheid maakt Ridderkerk natuurlijk deel uit 
van Rotterdam/Rijnmond met de havengerelateerde werkgelegenheid, 
de kennisintensieve bedrijvigheid van de zuidvleugel van de Randstad 
en de productiegebieden van de glastuinbouw.  
 
We zien dat in Ridderkerk de groothandel sterk is vertegenwoordigd. 
De Greenery is van groot belang voor de ontwikkeling van de economie 
in de regio. De werkgelegenheid die dit cluster levert komt terug in      
de sectorstructuur van de BAR-gemeenten. In de sectorstructuur van 
Ridderkerk komen detailhandel, groothandel, industrie, vervoer en 
opslag, bouwnijverheid en de zorgsector naar voren. De gemeente 
heeft ingestemd met de ontwikkeling van een 90 hectare groot boven-
regionaal bedrijventerrein voor Agrofood-industrie in de Polder Nieuw 
Reijerwaaard. Dit bedrijventerrein heeft versterking van de Rotterdamse 
haven als doel. De bedoeling is een sterke oriëntatie op innovatie.  
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Ridderkerk kent een verspreid en tamelijk ruim aanbod aan detail-
handelvoorzieningen voor de dagelijkse behoefte. Er zijn verscheidene 
supermarkten verspreid over de wijken. Rijsoord is de enige wijk waar 
geen supermarkt is. Omdat de prognosecijfers per wijk ontbreken is 
niet goed inzichtelijk te maken wat de demografische veranderingen 
betekenen voor de detailhandel. Hele forse veranderingen zijn niet te 
verwachten op grond van wat wij nu weten.  
 
Ridderkerk heeft relatief veel lager- en middengeschoold personeel. 
De arbeidsparticipatie is laag wanneer we dit vergelijken met bijvoor-
beeld Rotterdam, Barendrecht, Vlaardingen, Capelle en Spijkenisse. 
Gezien de oudere bevolking is dat niet verwonderlijk.  
 
Ontwikkelingen op het gebied van ruimte en economie zijn: 
 Regionalisering: een groeiende concurrentie tussen regio’s. 

Onzekerheden blijven, de landelijke economie is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de wereldeconomie.   

 Duurzaamheid, de groene economie en verdere technologisering 
blijven in opkomst en zijn kansrijk voor een groene gemeente als 
Ridderkerk. Nieuwe technologieën maken bedrijvigheid mogelijk 
op schone en kleinschalige wijze, bijvoorbeeld thuiswerken, 
mogelijkheden voor de zorg op afstand et cetera.  

 Werkgelegenheid met een lager opleidingsniveau is kwetsbaar 
voor verplaatsing van productie naar regio’s elders in de wereld 
waar goedkoper geproduceerd kan worden. Vooralsnog hebben 
wij niet kunnen waarnemen dat dit speelt in Ridderkerk. 

 
Begin 2012 zijn ongeveer 600 burgers uit Ridderkerk klant van de 
Sociale Dienst. Het aantal klanten van de Sociale Dienst zal de 

komende jaren toenemen als gevolg van de Wet Werken naar 
vermogen. Als het instrument loondispensatie goed gaat werken zal 
een (aanzienlijk) deel van de klanten nooit volledig uitstromen. Een 
kleiner wordende arbeidsmarkt biedt meer kansen voor mensen die nu 
aanspraak maken op een inkomensondersteunende voor-ziening. 
 
In 2030 zal er een flexibelere arbeidsmarkt zijn dan nu, dit betekent 
dat de Sociale Dienst van de gemeente Ridderkerk (of welke vorm dan 
ook) in ieder geval moet kunnen inspringen op deze flexibelere 
arbeidsmarkt. 

3.3 Mens en maatschappij 

3.3.1 Onderwijs 
In alle Ridderkerkse wijken zijn basisscholen, hoofd- of dislocaties 
gevestigd. Het aanbod is naar onderwijsvorm en denominatie ruim 
gevarieerd. Ridderkerk heeft twee opleidingen voor het voortgezet 
onderwijs (het openbare Gemini College en het protestant-christelijke 
Farelcollege). Ook is er praktijkonderwijs (Maxima college) en zijn er 
thans twee mbo-opleidingen (Aldeba College en Da Vinci College). 
Het Albeda College biedt opleidingen als ‘arbeidsmarktgekwalificeerd 
assistent’, gastheer/gastvrouw, helpende zorg en welzijn, kok en 
particulier beveiliger. Het Da Vinci College heeft opleidingen in de 
richting van verkoper en filiaalmanager.  
 
Het aantal basisschoolleerlingen zal gelet op de huidige prognose 
(Pronexus december 2010) tussen 2012 en 2029 dalen met 21,3% 
van 3.645 naar 2.867. De hiervan afgeleide behoefte aan onderwijs-
voorzieningen daalt met eenzelfde percentage.  
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Tabel 7 Aanbod zorg en welzijnsvoorzieningen voor ouderen per wijk 

Wijk  Woonmilieu 

Ridderkerk-

west 

ouderen Riederborgh/SWOR Wijkcentrum – divers 

aanbod 

Soos west, 2x koffieochtend, 

vrijdagmiddagactiviteit,  

seniorenrestaurant, activiteiten Gilde 

Alzheimercafe 1 x per maand i.s.m. onder 

andere Reijerheem/Salem 

 zorg Zorgcentrum Riederborgh 

 volwassenen Pameijer Woonvorm 's-Gravenhof  

Slikkerveer ouderen Swor Koffie-ochtend en Soos in  wijk-

voorzieningcentrum. Tevens diverse sport-

activiteiten SRS. Ontmoeting/maaltijd in kerk  

de Donck, koffieochtend Wilhelminakerk 

 volwassenen 

dagbesteding 

Dagcentrum Pameijer 

 

Ridderkerk-

oost 

ouderen Burg. vd Wayfortstraat: Recreatieve 

Seniorenclub Leger des Heils 

Ger. Kerk de Levensbron: Koffieochtend SWOR  

Ontmoetingsruimte Vondelparck (Woonvisie) 

Ridderkerk-

centrum 

ouderen Ouderensoos SWOR, MFC het Plein, 

activiteiten Gilde, MFC Het Plein. Gymnastiek 

SRS in Het Plein 

Wijk  Woonmilieu 

Drievliet  

Het Zand 

ouderen Woonzorgcentrum Reijerheem (Woonvisie) en ’t 

Ronde Sant 

Seniorenrestaurant Reijerheem 

Koffieochtend Ichtuskerk 

Koffie-inloop De Fuik 

Ouderensoos Wijkactiviteitencentrum De Fuik 

Pameijer Beschermende Woonvorm  't Ronde 

Sant  

Oostendam 

Rijsoord 

ouderen Gymzaal Linnenstraat 

SWOR Ouderensoos Korenbloem 

SWOR Ouderensoos de Bron 

Koffieochtend SWOR/Hervormde kerk 

Bolnes ouderen Wijk Voorzieningen Centrum Bolnes; 

ouderensoos SWOR, seniorenrestaurant en 

Werkproject Pameijer 

   

Bron: wijkontwikkelingsplannen, SWOR, PAMEIJER 
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De gemeente heeft deze ontwikkeling in beeld gebracht met de notitie 
overcapaciteit onderwijshuisvesting Ridderkerk (juli 2011). Samen met 
de schoolbesturen wordt hierop momenteel beleid ontwikkeld. Dit 
beleid is gericht op het per wijk afstemmen van de behoefte van de 
diverse maatschappelijke instellingen op het aanwezige aanbod      
van huisvestingsvoorzieningen.  
 
Het aantal leegstaande lokalen – uitgaande van de capaciteit in 2011 
– bedraagt 57, 39 permanente en 18 tijdelijke lokalen. Een beperkt 
aantal dislocaties zal verlaten zijn, omdat de leerlingen in het 
hoofdgebouw passen. Een aantal leegstaande onderwijsruimtes zal 
om maatschappelijke, financiële en/of tactische reden in gebruik zijn 
bij andere maatschappelijke instellingen; van kinder- tot ouderen-
opvang. Gebouwen worden meer multifunctioneel gebruikt. In 2013 zal 
het Passend Onderwijs ingevoerd zijn. Het is nog niet bekend wat de 
gevolgen hiervan zijn voor het leerlingenaantal per school en de aan 
elk schoolgebouw te stellen eisen. 
 
Ook het aantal vo-leerlingen daalt, zij het vertraagd. Van het mbo zijn 
geen prognosecijfers aanwezig; aangenomen wordt dat ook het aantal 
mbo-leerlingen daalt. Barendrecht straalt een ambitie tot groei van het 
mbo uit. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het leerlingenaantal 
van de Ridderkerkse mbo-scholen. 
 

3.3.2 Zorg 
In 2010 zagen we een breed aanbod aan voorzieningen voor welzijn 
en zorg. Dit aanbod is ook sterk verspreid over de wijken (zie tabel 7). 
Naast dit decentrale aanbod beschikt Ridderkerk over: 
 Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk; 
 Steunpunt Mantelzorg (bij SWOR); 
 Connect2act (steunpunt vrijwilligers Sport en Welzijn). 
 
We zien nu al, door de snel groeiende groep ouderen, dat de          
druk op zorg toeneemt. De zorgzwaarte stijgt door de groeiende 
gemiddelde levensduur. Het aantal dementerenden/Alzheimer-
patiënten is fors toegenomen de afgelopen jaren en dit zal zich 
voortzetten. Dit betekent een sterk groeiende vraag naar intensieve 
zorg. Op dit moment stabiliseert het aantal intramurale verzorgings-  
en verpleeghuisplaatsen, terwijl de vraag naar verzorgingshuis- en 
verpleeghuiszorg (zowel binnen tehuizen als thuis) stijgt ondanks het 
beleid om mensen thuis te laten wonen. 

3.3.3 Sport en welzijn 
Ridderkerk beschikt over een ruim aanbod aan sportvoorzieningen en 
sportverenigingen. Deze liggen verspreid over de gemeente. De 
sportverenigingen hebben betalende leden en werken met vrijwilligers. 
Er zijn geen sportverenigingen die een sterk bovenlokale oriëntatie 
hebben. Een aantal sportaccommodaties is aan vernieuwing toe of 
staat deels leeg. Het aanbod is weergegeven in tabel 8. 
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Tabel 8 Sport- en welzijnsaccommodaties 

Sport 

 1 zwembad (binnen- en buitenbad); 

 7 gymzalen; 

 4 sporthallen; 

 6 sportparken. 

Welzijn 

 4 wijkcentra (1 sluit later dit jaar) 

 1 jongerencentrum, 3 jeugdsozen 

 1 vrijwilligerssteunpunt (met 

spreekuren in de wijk) 

Bron: Stichting Sport en Welzijn 

 

Het beheer, onderhoud en exploitatie sport- en welzijnsaccom-
modaties zijn ondergebracht bij Stichting Welzijn. Het gemeentelijk 
beleid is gericht op de promotie van sport ten behoeve van de 
bevordering van de gezondheid.  
 
Een belangrijke ontwikkeling is de voortgaande individualisering, maar 
ook socialisering (geborgenheid, gedeelde verantwoordelijkheid). Het 
dorpse gevoel is in onze gemeente nog sterk aanwezig en wordt 
onder andere versterkt door het actief verenigingsleven. Ook in de 
sport zien we deze tendens van individualisering terug. Het blijkt niet 
eenvoudig de vrijwilligers voor de verenigingen te behouden. Dit zijn 
overigens landelijke trends, waarbij Ridderkerk niet afwijkt van elders.  

3.4 Mobiliteit 
Ridderkerk heeft een goede weginfrastructuur; kenmerkend is een 
goed onderhouden netwerk van ontsluitingswegen, erftoegangs-
wegen, (fiets)paden en verblijfsgebieden. 

Ridderkerk heeft geen spoorverbindingen. Bestuurlijk en maatschap-
pelijk ontbreekt het draagvlak om een eventuele tramverbinding met 
Rotterdam aan te (laten) leggen. 
 
De verplaatsingen van de Ridderkerkers vinden, gemeten naar het 
fietsgebruik, relatief vaak per auto plaats. Dit is opvallend, omdat velen 
in de eigen gemeente werken. Het fiets- en OV-gebruik blijft achter bij 
het landelijk gemiddelde. Om die reden is bij het vaststellen van de 
Structuurvisie in 2009 een prioritering gemaakt naar de belangrijkheid 
van wijzen van vervoer. Het gemeentebestuur heeft een prioriteiten-
volgorde vastgesteld: eerst investeren in het gebruik van de fiets, dan 
het openbaar vervoer, dan de voetganger en dan de auto. 

In 2009 is gestart met de uitvoering van maatregelen om het fiets-
gebruik te stimuleren. Het accent ligt daarbij vooral op verbetering van 
de veiligheid voor de fietser en het aanbieden van goede stalling-
voorzieningen voor fietsen bij bushaltes en winkelvoorzieningen. De 
komende jaren staan vooral in het teken van de aanleg van 
hoogwaardige fietsroutes. Het OV is in Ridderkerk vertegenwoordigd 
met een fijn  vertakt busnet (verzorgd door Qbuzz), dat aangevuld 
wordt met een particuliere (gratis) buurtbus. Deze buurtbus komt 
vooral tegemoet aan de behoefte van sociaal openbaar vervoer. Het 
gebruik van het busvervoer wordt gestimuleerd door het verbeteren 
van de toegankelijkheid van bushaltes, vooral voor mensen met een 
beperking. Dit project is in uitvoering en wordt in 2012 afgerond. De 
kwaliteit van het busvervoer staat door Rijksbezuinigingen helaas 
onder grote druk. 
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Hoofdstuk 4 De gevolgen 

4.1 Woningmarkt: kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen 

 
 
Naast een bescheiden kwantitatieve vraag, als gevolg van de toename 
van het aantal huishoudens, bestaat er een kwalitatieve vraag. In het 
algemeen geldt dat de vraag naar woningen die zijn toegesneden op 
alleenstaanden en ouderen zal toenemen.  
 
 
 
 
 

 
Een bescheiden aantal nieuwe woningbouwprojecten in het hogere 
segment kunnen hoogopgeleiden binden en boeien bijvoorbeeld uit de 
Randstad. Dit alleen is nooit voldoende. Dergelijke bouwprojecten 
kunnen alleen kans van slagen hebben als ook de werkgelegenheid 
en het voorzieningenaanbod gericht is op dit hogere segment.  
 
Qua typering van de woningbehoefte doen zich in de gebieden 
verschillende ontwikkelingen voor. De verwachting is dat wat betreft 
de behoefte uit Ridderkerk er een overschot zal zijn aan huurwoningen 
in het grotere segment en een tekort aan nultredenwoningen en 
duurdere eengezinshuurwoningen.  
 
De vergrijzing zorgt voor een (sterk) andere woonvraag: een vraag 
naar geschikt en verzorgd wonen voor ouderen. Er is in de toekomst 
vooral extra behoefte aan woningen voor alleenstaanden en woningen 
geschikt voor ouderen, zoals appartementen of nultredenwoningen. 
Deze twee segmenten van de woningmarkt laten nu al een tekort aan 
woningen zien. Bij een toenemende vraag naar woningen voor 
ouderen zal ook een toename zijn van vraag naar woningen op een 
korte afstand tot voorzieningen, vooral voor de ouderen tot 80 jaar. 
Ouderen vanaf 80 jaar zullen ook meer zorg behoeven. De vraag naar 
zorg op maat, aanleunwoningen, verzorgings- en verpleeghuizen zal 
toenemen.
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4.2 Dalende beroepsbevolking 

 
De beroepsbevolking neemt fors af. De afname van de beroeps-
bevolking betekent ook een beperktere basis voor bestaande 
bedrijven, namelijk de kans op het wegtrekken van bedrijven neemt 
toe. Dit kan weer leiden tot een verdere bevolkingsdaling, omdat men 
met de bedrijven wegtrekt. Een andere beweging is ook mogelijk, 
namelijk dat de woon-werkbalans door bijvoorbeeld de inzet van 
moderne technieken (internet, telewerken, maar ook het zogenoemde 
‘nieuwe werken’) meer in evenwicht komt, waardoor meer mensen 
dicht bij huis aan de slag kunnen. Dit beperkt een migratie naar 
andere gebieden en heeft dus een positief effect. Omdat ook de 
kwalitatieve verschillen in de aard van de werkgelegenheid een rol 
spelen, is dat zeer onzeker en lastig door de gemeente te 
beïnvloeden. 

4.3 Onderwijs en arbeidsmarkt 
 

 
 
De verwachte gevolgen zijn voor het onderwijs beperkt. De bestaande 
opheffingsnorm voor het basisonderwijs bedraagt 169 leerlingen. 
Mogelijk verdwijnen enkele dislocaties en zal samenwerking met 
andere scholen of andere functies een oplossing kunnen bieden. Per 
wijk bestaat nog steeds een passend basisonderwijsaanbod. 
Leegkomende dislocaties, lokalen en gymzalen kunnen een andere 
invulling krijgen. Denk hierbij vooral aan woningbouw voor ouderen, 
gezien de veelal centrale ligging van deze voorzieningen in de wijken. 
Schoolbesturen zullen gezamenlijk moeten verkennen wat en waar 
gewenste samenwerkingsverbanden zijn met andere scholen en 
tussen functies. Dit proces zal niet stoppen maar begint pas.  
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Het voortgezet onderwijs komt niet onder druk te staan. Er bestaan 
nog steeds twee gezonde vo-scholen met een passend en op elkaar 
afgestemd onderwijsaanbod.  
 
Alles valt of staat met de kwaliteit van de opleidingen. Leerlingen 
kunnen ook gebruikmaken van opleidingen buiten Ridderkerk. 
Kwaliteit van het onderwijs staat garant voor de toestroom van vele 
leerlingen.  
 
Of het mbo-aanbod in de huidige omvang blijft bestaan is onduidelijk. 
Veel hangt af van de ontwikkelingen in de omliggende gemeenten, de 
vraag naar dit type onderwijs en de kwaliteit van de scholen. De 
aanwezigheid van een mbo-instelling in Ridderkerk is niet vanzelf-
sprekend. Bedacht moet worden welke richtingen passen bij de 
Ridderkerkse jongeren en bij de werkgelegenheid die de stad te 
bieden heeft.  

4.4 Meer hoogbejaarden – meer zorg 

 
 
Door de groeiende zorgvraag zal eenvijfde van de beroepsbevolking 
werkzaam moeten zijn in de zorg. De vraag naar zorg zal explosief 
toenemen: bijvoorbeeld het aantal dementerenden/Alzheimer-
patiënten verdubbelt de komende 30 jaar. Figuur 13 geeft inzicht in  
de verschillende zorgvragen. Een groter beroep op mantelzorgers en 
vrijwilligers is noodzakelijk. De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen 
is aanwezig, echter het aantal potentiële vrijwilligers daalt.  
 
In de periode tot 2030 ontstaat een gestaag tekort aan woningen   
voor geschikt en verzorgd wonen. Bij geschikt wonen gaat het om 
woningen die kunnen worden aangepast aan gehandicapten of 
ouderen. Het grootste gedeelte van deze woningen bestaat uit 
nultredenwoningen. Bij verzorgd wonen gaat het om ouderen-
woningen, waar op afroep extramurale zorg of verpleging mogelijk is.  
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Figuur 13. Specificering van vraag en aanbod van intramurale plaatsen in 2030  
Zorgprofielen 
Profiel 1: Dit betreft ouderen die relatief gezond zijn en geen of weinig beperkingen 

ervaren en zelfstandig kunnen blijven wonen; 

 

Profiel 2: Ouderen met mobiliteitsproblemen die minimaal een geschikte woning nodig 

hebben (zoals nultreden) maar wel zelfstandig kunnen blijven wonen; een deel van deze 

ouderen zal de behoefte hebben aan het zogenoemde beschut wonen (niet-AWBZ 

geïndiceerd). 

 

Profiel 3: Ouderen met mobiliteitsbeperkingen die ondersteuning in de persoonlijke 

verzorging nodig hebben. Deze ouderen kunnen in principe zelfstandig blijven wonen 

maar hebben wel een zorgpost in de nabije omgeving nodig voor welzijn, zorg en 

diensten.  

De vraag naar ‘zelfstandig wonen met zorg aan huis’ in aantal toenemen. Deze kan 

worden opgevangen door bijvoorbeeld het aanpassen van bestaande woningen en het 

aanbieden van diensten aan huis. 

 

Profiel 4: Ouderen met somatische beperkingen die dusdanig van aard zijn dat een 

intramurale woonomgeving vaak noodzakelijk is. 

Dementie: dit betreft een afzonderlijke categorie ouderen waarvan ongeveer 30% van 

de groep in aanmerking komt voor 24-uurszorg en toezicht (intramuraal wonen). De 

vraag naar zogenoemde clusterwoningen (AWBZ-gefinancierd en met 24-uurs oproep-

bare zorg) zal de komende tien jaar stijgen. 
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4.5 (Sport)voorzieningen: meer gericht op ouderen  

 
Door de daling van de inwonersaantallen neemt het draagvlak van 
voorzieningen af. Dit geldt voor maatschappelijke voorzieningen, 
winkels, culturele en sportvoorzieningen. Doordat de leerlingaantallen 
afnemen, neemt de behoefte aan gymzalen voor het onderwijs af. 
Gymruimte zal minder nodig zijn of beschikbaar zijn voor andere 
activiteiten. Het in stand houden van deze voorzieningen zal de 
komende jaren extra investeringen vergen, naast andere financierings-
vormen (zoals sponsoring door het lokale bedrijfsleven) en de inzet 
van vrijwilligers. 
 
Er vindt een verschuiving plaats van de doelgroep van welzijnsorgani-
saties. Door de toename van het aantal ouderen neemt het beroep op 
diensten voor ouderen toe. Dit betreft ouderenadviseurs, signalerende 
huisbezoeken, cursussen en gemaksdiensten (maaltijd, boodschap-
pen, huishouden). Dit brengt waarschijnlijk ook een verschuiving met 
zich mee in de vraag naar sport- en welzijnsvoorzieningen. Boven-
dien zal door een toename van het aantal senioren het aantal 

hulpbehoevenden en/of chronisch zieken toenemen. De koppeling 
tussen sport en gezondheid zal hierdoor waarschijnlijk sterker worden.  

4.6 Toenemende vraag naar maatwerkvervoer 

 

Afstanden kunnen door de toename van de spreiding van bijvoorbeeld 
het voorzieningenaanbod toenemen. Ook heeft een oudere bevolking 
meer behoefte aan vervoer op maat. Het bereikbaar houden van 
gebieden en voorzieningen is van groot belang voor de leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid. Maatwerkoplossingen zijn nodig om verschil-
lende doelgroepen goed te bedienen. Dit kan gaan om collectief 
kleinschalig OV, maar ook om ICT-oplossingen die verplaatsingen 
overbodig maken. Ook een andere organisatie van diensten is 
denkbaar, zoals het naar de inwoners toe komen. 

Momenteel vindt op stadsregionaal niveau onderzoek plaats naar 
toekomstbestendig OV. Kwaliteitsverbetering staat hierbij voorop. 
Maatwerkvervoer krijgt in dit onderzoek nadrukkelijk de aandacht. Ook 
is hierbij oog voor slimme combinaties met het wmo-vervoer.
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Hoofdstuk 5  Ontwikkellijnen en handelingsstrategieën 

Figuur 14 Oplossingsrichtingen 

 

 

 

5.1 Oplossingsrichtingen 
De opgaven zijn in het vorige hoofdstuk geschetst. Dit hoofdstuk gaat 
in op mogelijke oplossingsrichtingen. Wij beschrijven twee ontwikkel-
lijnen met een aantal bouwstenen. In figuur 14 zijn opgenomen: 
 het DNA 2010 en 2030: dit is in hoofdstuk 3 beschreven; 
 twee ontwikkellijnen: de lijnen begeleiden en benutten (5.2); 
 handelingsstrategieën: van transformatie van de woningvoorraad 

tot branding en promotie in de kolommen in de kleuren van de 
regenboog (5.3); 

 de sturingsfilosofie: (be)sturen en uitvoering (5.4). 

5.2 Ontwikkellijnen: Begeleiden – benutten  
In de inleiding is reeds aangegeven dat er in de literatuur over krimp 
wordt gesproken van vier mogelijke reacties. Twee ervan staan 
centraal in deze verkenning, te weten het begeleiden van de gevolgen 
van de demografische veranderingen en het benutten van de 
demografische veranderingen. Het begeleiden vraagt een reactieve 
houding van de gemeente. Het benutten vereist een actievere – een 
proactieve – houding (zie figuur 15). Bagatelliseren van cijfers en 
bestrijden van demografische verandering achten wij (ingegeven door 
literatuur) weinig zinvol.  
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Figuur 15 Ontwikkelingslijnen 

Begeleiden = ZILVER Benutten = GOUD 

Reageren op de gevolgen van de 

demografische veranderingen. 

 

Nadelen zo veel mogelijk wegnemen.  

 

Partijen faciliteren bij hun activiteiten die 

gericht zijn op het wegnemen van de 

nadelen van de demografische 

veranderingen.  

 

Anticiperen op de gevolgen van 

demografische veranderingen. 

 

Actief op zoek naar meerwaarde door de 

demografische veranderingen. 

 

Partijen stimuleren de kansen te 

benutten. De realisatie van het beleid 

wordt zoveel mogelijk overgelaten aan 

(markt)partijen. 

 

 

 
De beide ontwikkellijnen zijn uitgewerkt voor de zes handelings- 
strategieën.  

5.4 Ontwikkeling van handelingsstrategieën 
In Ridderkerk is vergrijzing en ontgroening van de bevolking een feit. 
Een aantal gevolgen is al merkbaar of zal binnen twintig jaar optreden. 
Van belang is dat de effecten van maatregelen dikwijls pas op termijn 
voelbaar zijn, terwijl er wel beleid en plannen in de pijplijn zitten. 
Bovendien is Ridderkerk geen eiland, maar als ook de buurgemeenten 
bijvoorbeeld hun woningbouwplannen gaan uitvoeren, ontstaat er een 
forse overcapaciteit en dus op termijn leegstand. Ook wordt er te veel 
van hetzelfde woonmilieu gebouwd, gericht op gezinnen, terwijl de 
vraag vooral ligt bij ouderen (en starters).  

 
De voorzieningen (winkels, scholen et cetera) kunnen in bepaalde 
wijken onder druk staan als gevolg van de demografische verande-
ringen. Samenwerking en afstemming zijn noodzakelijk. Maar ook 
zullen we te maken krijgen met grotere afstanden naar winkels en 
voorzieningen, terwijl de bevolking per saldo juist minder mobiel wordt. 
Dit vraagt om maatwerkoplossingen. Verder komt de zorg nog meer 
onder druk te staan, omdat enerzijds de vraag naar zorg toeneemt en 
anderzijds de beroepsbevolking afneemt (in het algemeen).  
 
Om te anticiperen op bovengenoemde gevolgen van demografische 
veranderingen zijn er zes handelingsstrategieën, te weten: 
 transformatie van de woningvoorraad; 
 investeren in de openbare ruimte (OR) en groene kwaliteit; 
 concentratie/bundeling of relocatievoorzieningen; 
 mobiliteit/collectief openbaar vervoer (OV); 
 innovatie, scholing en werkgelegenheid; 
 branding en promotie. 
 
De zes handelingsstrategieën zijn opgenomen in het spinnenweb. De 
in te zetten strategie verschilt per gebied en situatie. In sommige 
omstandigheden is een transformatie van de woningvoorraad nodig, in 
andere situaties biedt een concentratie van de voorzieningen uitkomst 
om de leefbaarheid op peil te kunnen houden. Een combinatie van 
strategieën is weergegeven met de gestreepte lijn. In dit voorbeeld zijn 
strategieën gericht op mobiliteit en concentratie van voorzieningen 
ingezet.  
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De handelingsstrategieën zijn voor de beide ontwikkellijnen uitgewerkt 
in een of meer bouwstenen. De bouwstenen zijn er minimaal op 
gericht om de negatieve gevolgen van de demografische 
veranderingen weg te nemen. In de ontwikkellijn Benutten = GOUD 
gaat de ambitie verder en is het streven gericht op het profiteren van 
de kansen die zich voordoen. De mogelijkheden om dit te doen zijn 
bijvoorbeeld afhankelijk van de inzet van verschillende partijen en de 
economische en financiële situatie. In totaal zijn er 24 bouwstenen.  

5.3 Transformatie van de woningvoorraad 
De demografische verandering heeft gevolgen voor de woning-
voorraad. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. 
Problemen van leegstand en gebrek aan doorstroming op de woning-
markt kunnen het gevolg zijn. Corporaties zijn de afgelopen jaren al 
sterk gericht op de vereiste transformatie. 
 
Bij het particulier woningbezit zijn de opgaven misschien wel             
nog complexer. Door de economische recessie raken woningen 
onverkoopbaar en komen huishoudens in problemen. De transformatie 
van de woningvoorraad vraagt zorgvuldigheid door afstemming en 
terughoudendheid bij nieuwbouw.  

5.3.1 Zilver 

Afspraken over de transformatie woonmilieus en woningvoorraad  
Afspraken binnen de regio over nieuwbouw in aantallen en type 
woningen/woonmilieus zijn nodig om leegstand te voorkomen. Samen 
werken aan de hoofddoelstellingen van het woonbeleid is noodzaak. 
Het streven is: aantrekkelijke, leefbare wijken waar goed gewoond, 

geleefd en gewerkt kan worden met een diverse samenstelling (jong, 
senioren, allochtoon, autochtoon, et cetera). Afspraken over zowel 
sloop en nieuwbouw, bestaande woningbouw en herstructurering zijn 
hiervoor nodig, niet alleen met de corporaties, maar juist ook ten 
aanzien van de particuliere sector. 
 
Stimuleren van woningsplitsing 
Een deel van de woningvoorraad kan worden getransformeerd in 
kleinere woningen door woningsplitsing. Ook kan woningsplitsing een 
functie hebben voor mantelzorg door afscheiding van een deel van de 
woningen voor de hulpbehoevende of de zorgverlener.   

Collectiviteit particuliere woningvoorraad 
Specifieke opgaven liggen er in de particuliere woningvoorraad. Voor 
particulieren die de vraag naar (hun) woningen en de waarde van 
(hun) woningen zien dalen, is verhuizen en investeren veelal geen 
optie. Het is zaak om op zoek te gaan naar strategieën om de 
particuliere woonvoorraad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. 
Een collectiviteitsvoordeel, zoals die ook bij corporatiewoningen 
bestaat, zou bijvoorbeeld ook in de particuliere sector uitkomst kunnen 
bieden. 

5.3.2 Goud 
De ontwikkellijn goud neemt de bouwstenen van de lijn ZILVER over, 
te weten:  
 afspraken over de transformatie woonmilieus en woningvoorraad;  
 stimuleren van woningsplitsing; 
 collectiviteit particuliere woningvoorraad. 
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24 bouwstenen 

 Begeleiden = ZILVER Benutten = GOUD 

1 

2 

3 

4 

5 

Afspraken over de transformatie woonmilieus en woningvoorraad 

Stimuleren van woningsplitsing 

Collectiviteit particuliere woningvoorraad 

Afspraken over de transformatie woonmilieus en woningvoorraad 

Stimuleren van woningsplitsing 

Collectiviteit particuliere woningvoorraad 

Het nieuwe wonen 

Kleinschalige complexen met service voorzieningen 

6 

7 

8 

Van uitleg naar revitaliseren 

Investeren in leefbaarheid 

 

Van uitleg naar revitaliseren 

Investeren in leefbaarheid 

Openbare ruimte afstemmen op nieuwe vraag 

9 

10 

11 

12 

Verdichten en vervlechten 

Versterken combinatie wonen, zorg en welzijn  

Incentives voor het bevorderen doorstroom wmo-clienten 

 

Verdichten en vervlechten 

Versterken combinatie wonen, zorg en welzijn 

Incentives voor het bevorderen doorstroom wmo-clienten 

Benutten kennis en innovatie 

13 

14 

Bevorderen informele stromen 

 

Bevorderen informele stromen 

Brede benadering van toegankelijkheid 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Gedifferentieerd aanbod werkgelegenheid 

Ontsluiten van een grotere beroepsbevolking 

Gedifferentieerd aanbod werkgelegenheid 

Ontsluiten van een grotere beroepsbevolking 

Meer dan werken alleen 

Versterken van de gouden markt 

Bevorder lokaal ondernemerschap 

Omscholing van beroepsbevolking richting zorg 

Benut niches 

Benutten van bovenregionaal bedrijventerrein voor agrofood-industrie 

23 

24 

Vertel wat Ridderkerk te bieden heeft Vertel wat Ridderkerk te bieden heeft 

Ridderkerk als logistiek brandpunt 
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De volgende bouwstenen worden er nog aan toegevoegd.  
 
Het nieuwe wonen 
Flexibiliteit en maatwerk zijn de begrippen waarmee het nieuwe wonen 
kan worden geduid. Nieuwe woningen, passend bij de behoefte van 
de veranderende bevolking, kunnen snel worden gerealiseerd.  
 
Het zijn bijvoorbeeld mobiele units, mantelzorgunits, tijdelijke (‘pauze’) 
huisvesting voor tijdelijke arbeidskrachten. Ook experimenten met 
samenwooncomplexen, ‘golden’ areas en dergelijke behoren tot de 
mogelijkheden.  
 
Kleinschalige complexen met service voorzieningen 
Bijvoorbeeld in de sfeer van appartementen in kleinschalige 
complexen worden ook luxere woningen aan de bestaande woning-
voorraad toegevoegd. Dit luxere segment is en blijft een klein 
onderdeel van de totale voorraad.  

5.4 Investeren in de openbare ruimte en groene kwaliteit van woon-
milieus 
In sommige gebieden komt de kwaliteit van de leefomgeving onder 
druk te staan. Door leegstand of gebrek aan investering in buurten 
ontstaat een neerwaartse spiraal die onder andere ten koste gaat van 
de openbare ruimte. Investeren in de openbare ruimte is nodig. Ook is 
er ruimte om de relatie met het omliggende landschap te versterken 
en het bebouwde gebied te verknopen met grootschalige landschaps-
structuren.  

5.4.1 Zilver 

Van uitleg naar revitaliseren 
Dit geldt voor zowel de woningvoorraad als de voorraad aan bedrijven 
en kantoren. Het ontwikkelen van nieuwe uitleggebieden zal veelal 
leiden tot leegstand in het bestaande bebouwde gebied. Nieuwbouw 
én sloop zullen vaker hand in hand gaan. Dit vereist een andere 
mindset.  

Investeren in leefbaarheid 
Investeren in de openbare ruimte blijft nodig en zal nog meer        
nodig zijn als de gevolgen van de demografische verandering leiden 
tot plaatselijke leegstand van woningen, bedrijven, winkels en 
voorzieningen (maatschappelijk vastgoed).  

5.4.2 Goud 
De ontwikkellijn goud neemt de bouwstenen van de lijn ZILVER over, 
te weten:  
 van uitleg naar revitaliseren; 
 investeren in leefbaarheid. 
 
De volgende bouwsteen wordt er nog aan toegevoegd.  

Openbare ruimte afstemmen op nieuwe vraag 
Uitstraling, sfeer en imago van een wijk maken een wijk aantrekkelijk. 
Bovendien stellen de demografische veranderingen ook andere eisen 
aan de inrichting van de openbare ruimte. Mensen hebben meer vrije 
tijd en zijn daardoor in staat meer gebruik te maken van de buiten-
ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld: de aanleg van meer routes voor 
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wandelen en fietsen, powerwalk paden, uitzichtpunten, horeca in het 
groen, meer aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte met 
meubilair. Maar ook voor jongeren kan het aanbod in kwalitatieve zin 
worden versterkt met meer spel en speelmogelijkheden in de 
openbare ruimte. Ook de organisatie van gezamenlijke activiteiten in 
het groen of de openbare ruimte is een uitwerking van deze gedachte.  

5.5 Concentratie/bundeling of relocatievoorzieningen 
Door een afname van het volume van het gebruik komen voor-
zieningen onder druk te staan (bijvoorbeeld: er zijn te weinig leerlingen 
voor het in stand houden van de openbare basisschool). Bij 
concentratie van voorzieningen vindt er verdichting plaats op één of 
enkele bepaalde plekken. Daarbij kunnen bestaande functies worden 
verplaatst, functies samengaan en nieuwe functies worden toe-
gevoegd. Door de verdichting en vervlechting van functies kunnen 
meer mensen kiezen om dicht bij de voorzieningen te wonen. 
Bovendien neemt door een combinatie van functies de aantrek-
kingskracht van de plek toe en wordt het verzorgingsgebied vergroot. 

5.5.1 Zilver 

Verdichten en vervlechten 
Door de verdichting en vervlechting van functies kunnen er meer 
mensen kiezen om dicht bij de voorzieningen te wonen. Bovendien 
neemt door een combinatie van functies de aantrekkingskracht van de 
plek toe en wordt het verzorgingsgebied vergroot. 
 
 
 

Versterking combinatie wonen, zorg en welzijn 
De vergrijzing doet de vraag naar combinaties van wonen, zorg en 
welzijn en woonservicegebieden stijgen. Het lokaal op peil houden van 
de zorg vraagt een continue aandacht. Een mogelijke oplossing is het 
slim verknopen van het aanbod. Hierdoor kunnen meerdere functies in 
een gebouw worden aangeboden en kunnen gemeenschapshuizen en 
verenigingen door samenwerking meer voor elkaar krijgen. 
 
Incentives voor het bevorderen doorstroom Wmo-cliënten 
Het stimuleren van Wmo-cliënten door te stromen naar levensloop-
bestendige flats zou een van de doelen van de gemeente kunnen   
zijn. Dit heeft een gunstig effect op de kosten en maakt zorg beter 
bereikbaar.  

5.5.2 Goud 
De ontwikkellijn goud neemt de bouwstenen van de lijn ZILVER over, 
te weten:  
 verdichten en vervlechten; 
 versterking combinatie wonen, zorg en welzijn; 
 incentives voor het bevorderen doorstroom Wmo-cliënten. 
 
De volgende bouwsteen wordt er nog aan toegevoegd.  

Benutten kennis en innovatie (ICT) 
Met nieuwe technieken bereiken slimme oplossingen de woonkamers 
van een steeds grotere groep mensen. Zorg op afstand is met de  ICT-
faciliteiten mogelijk, waardoor cliënten thuis kunnen worden geholpen 
of begeleid en meer voorzieningen voor hen toegankelijk worden. Het 
begeleiden van de inname van medicijnen kan bijvoorbeeld op afstand 
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gebeuren. De ouderen van 2040 zijn nu 40 jaar en ouder. Zij zijn 
bekend met multimedia en de verschillende communicatiemogelijk-
heden via computer en mobiel. Dat geeft mogelijkheden voor de 
toekomst.  

5.6 Mobiliteit en collectief OV 
Afstanden kunnen door de spreiding van bijvoorbeeld het 
voorzieningenaanbod toenemen. Ook heeft een oudere bevolking 
meer behoefte aan vervoer op maat. Het bereikbaar houden van 
gebieden en voorzieningen is van groot belang voor de leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid van het gebied. Maatwerkoplossingen zijn nodig 
om de verschillende doelgroepen en bestemmingen goed te kunnen 
bedienen. Dit kan gaan om collectief kleinschalig OV, maar ook om 
ICT-oplossingen die verplaatsingen overbodig maken of een andere 
organisatie van diensten, zoals het naar de inwoners toe komen. 

5.6.1 Zilver 

Bevorderen informele stromen 
Mobiliteit moet het vaak hebben van informele stromen. Doordat niet 
alle inwoners de mogelijkheid hebben om hun eigen mobiliteit te 
organiseren, is er een nieuwe behoefte aan het ontstaan: het 
verbinden van partijen. Om het voorzieningenniveau op het gewenste 
peil te brengen moeten inwoners meer verantwoordelijkheid krijgen en 
zullen zij via informele contacten en creatieve oplossingen bijdragen 
aan het gewenste voorzieningenniveau in hun eigen woonomgeving.  
 
 
 

5.6.2 Goud 
De ontwikkellijn goud neemt de bouwstenen van de lijn ZILVER over, 
te weten:  
 bevorderen informele stromen. 
 
De volgende bouwsteen wordt er nog aan toegevoegd. 

Brede benadering van toegankelijkheid 
Sociale en fysieke toegankelijkheid moet het mogelijk maken dat 
mensen met een beperking ook toegang hebben tot een aantrekkelijk 
en ruim aanbod van voorzieningen en mogelijkheden. Hierdoor 
kunnen zij deel uitmaken van de samenleving. Dit stelt bijvoorbeeld 
eisen aan de inrichting van de openbare ruimte, het collectief vervoer 
en het aanbod van voorzieningen. Voorzieningen kunnen meer dan nu 
naar de inwoners toe komen (boodschappendienst, mobiele 
bank/bibliotheek, gemeenteloket aan huis, zorg en verzorgende 
diensten aan huis, et cetera).  

5.7 Innovatie, scholing en werkgelegenheid 
De beroepsbevolking neemt de komende decennia in omvang af. Een 
goede balans tussen de beroepsbevolking en het aanbod van 
passende werkgelegenheid is van belang. Naast de aanwezigheid van 
voldoende en voldoende gedifferentieerde werkgelegenheid gaat het 
om scholing, kennis en innovatie om de regio vitaal te houden en de 
bewoners te binden aan het gebied. 
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5.7.1 Zilver 

Gedifferentieerd aanbod werkgelegenheid 
Het arbeidspotentieel loopt terug en dit heeft zeker risico’s voor nieuw 
te creëren bedrijvigheid. De ambitie bestaat om meer hoogwaardig 
werk aan te trekken om zo  de hogeropgeleiden te kunnen vasthouden 
of aantrekken. Daarnaast zet de gemeente ook in op behoud van de 
werkgelegenheid voor de huidige inwoners. Een gedifferentieerd 
aanbod maakt de gemeente weerbaarder voor economische verande-
ringen. Wel zijn de mogelijkheden van de gemeente om hierop te 
sturen beperkt en ligt het primaat bij de private sector.  
 
Ontsluiten van een grotere beroepsbevolking (binnen en buiten de regio) 
De arbeidsmarkt is in verandering en deze moet flexibeler worden. 
Door de vergrijzing is iedere arbeidskracht hard nodig. Rotterdammers 
en anderen zijn meer dan welkom als zij de Ridderkerkse beroeps-
bevolking kunnen completeren.  

5.7.2 Goud 
De ontwikkellijn goud neemt de bouwstenen van de lijn ZILVER over, 
te weten:  
 gedifferentieerd aanbod werkgelegenheid; 
 ontsluiten van een grotere beroepsbevolking (binnen en buiten de 

regio). 
 
 
 
 

De volgende bouwstenen worden er nog aan toegevoegd.  
 
Meer dan werken alleen 
Een groot deel van de beroepsbevolking wordt door Ridderkerkers zelf 
ingevuld. Echter, er is ook werkgelegenheid die door arbeidskrachten 
van elders worden ingevuld. Deze instroom aan arbeidskrachten kan 
worden verleid zich in Ridderkerk te vestigen. Voor deze groep 
arbeidskrachten en hun gezinnen ligt er een opgave: huisvesting! De 
gemeente kan hierin een actieve rol spelen.  

Versterken van de gouden markt 
Veel ouderen betekent veel consumenten, waarvan een deel vitaal en 
koopkrachtig. Voor private partijen is dit een kans. De gedachten 
kunnen uitgaan naar nieuwe producten die het gemak en/of het 
comfort van de oudere bevolking dient, bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van instrumenten ten behoeve ouderen, technische toepassing ten 
behoeve van het verhogen van comfort, ontwikkeling van cliënt-
gerichte dienstverlening (eventueel in de sfeer van recreatie, 
ontspanning en wellness). 
 
Bevorder lokaal ondernemerschap 
Krimp biedt een kans, want het kan betekenen dat er meer ruimte is 
voor lokaal ondernemerschap. De grootste kansen liggen er wanneer 
aangesloten wordt op de bestaande sterke economische dragers van 
het gebied. Ook kan gezocht worden naar mogelijkheden om lokale 
ondernemers te laten profiteren van nieuwe kansen (de gouden markt) 
die de nieuwe bevolkingssamenstelling met zich mee brengt.  
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Omscholing van beroepsbevolking richting zorg 
Het omscholen van de beroepsbevolking naar zorggerelateerde 
banen, gebeurt op dit moment in bescheiden mate. In de toekomst zijn 
mensen opgeleid in de zorg – op alle niveaus – heel hard nodig. Veel 
massaler zullen mensen worden omgeschoold of opgeleid in diverse 
onderdelen van de zorg. Dit zijn geen overheidgestuurde, maar private 
omscholingstrajecten. 
 
Benut niches  
Nichemarkten kunnen aantrekkelijk zijn voor Ridderkerk. Niche-
markten zijn ook juist voor kleine gespecialiseerde bedrijfjes attractief. 
De sleutel tot succes in het verkrijgen van een niche is om een niche-
markt te vinden waar de klanten ondanks hun specifieke kenmerken 
toch benaderbaar zijn (eventueel met behulp van innovatieve 
marketingstrategieën) en dat nog niet door een gevestigde aanbieder 
geclaimd wordt. 
 
Benutten van bovenregionaal bedrijventerrein voor agrofood-industrie 
Het bovenregionale bedrijventerrein heeft betekenis voor de regio. 
Ridderkerk kan trachten optimaal te profiteren van de nieuwe 
bedrijven voor de versterking van de eigen differentiatie op de 
woningmarkt en de lokale voorzieningen. Het verzorgen van catering, 
restaurant, hotelfaciliteiten, vergadermogelijkheden, rondleidingen in 
Ridderkerk, et cetera kunnen een impuls aan de lokale economie 
geven.  

5.8 Branding/promotie  
Het hechten en binden van de bestaande bewoners, met name de 
jongeren, is hierbij het doel. Jongeren verlaten Ridderkerk voor 

bijvoorbeeld studie of werk elders, maar een groot deel van hen wil 
wel terug (na een aantal jaren). 

5.8.1 Zilver 

Vertel wat Ridderkerk te bieden heeft 
Ridderkerk heeft een sterke eigen identiteit: een deel van de stads-
regio Rotterdam met dorpse eigenschappen, cultuurhistorie en enkele 
bijzondere groene/blauwe linten. De contrasten van het stedelijke en 
het dorpse vormen een kwaliteit van Ridderkerk dat verteld mag 
worden en kan bijdragen aan het binden en boeien van inwoners.  

5.8.2 Goud 
De ontwikkellijn goud neemt de bouwstenen van de lijn ZILVER over, 
te weten:  
 gedifferentieerd aanbod werkgelegenheid; 
 ontsluiten van een grotere beroepsbevolking (binnen en buiten de 

regio). 
 
De volgende bouwsteen wordt er nog aan toegevoegd.  

Ridderkerk als logistiek brandpunt 
Ridderkerk heeft een gunstige ligging ten opzichte van economische 
kernlocaties zoals Rijnmond, West-Brabant en de Vlaamse Ruit. Het 
benutten kan door middel van het verbeteren van de logistieke ketens, 
faciliteiten en technologieën, gericht op een efficiënte afhandeling, 
verwerking en aansturing van de goederenstromen.
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Vierluik voor zelforganisatie 

 
Bron: BMC, Grenzen bereikt? 2010 

 

De nieuwe overheid is een activerende overheid, die uitgaat van meer zelforganiserend 

vermogen in de samenleving.  

 

Nieuwe schaarste 

Vanuit inhoudelijk en financieel perspectief hebben de verschillende beleidssystemen 

hun grenzen bereikt. De samenleving is echter krachtig genoeg om publieke 

doelstellingen vorm te geven via slimme publiek-private arrangementen. Dit betekent 

een nieuw sociaal contract voor nieuwe publiek-private arrangementen. De collectieve 

sector kampt met personeelsproblemen. In beginsel staat er niets in de weg om de 

private sector veel meer in te schakelen bij de ontwikkeling van voorzieningen. 

Outsourcing biedt mogelijkheden.  

 

Mens en maatschappij 

Arrangementen gaan uit van het zelforganiserend vermogen van mensen en faciliteren 

dit ook: ze versterken de uitvoeringskracht door nadrukkelijke eigengebruikers in te 

schakelen. Daarbij is de erkenning van differentiatie een belangrijk uitgangspunt. De 

arrangementen sluiten aan op de maatschappelijke context van mensen. Het is de 

overgang van de verzorgingsstaat naar de civil society, met de crisis als katalysator. 

De belangrijkste beleidssystemen moeten ingrijpend geherstructureerd worden. Bij de 

nieuwe arrangementen zijn vragen aan de orde als: 

 Wordt het probleemoplossend vermogen van burgers goed aangesproken? 

 Wordt de juiste prikkel voor activering en participatie van burgers 

vastgesteld? 

 Voldoet het programma aan de eis van eindgebruiker en professional? 

 Wordt het programma doelmatig georganiseerd en bestuurd? 

 

Omgeving 

Waar we een economische en culturerele concentratie van voorzieningen zien in 

stedelijke netwerken, zien we rust, ruimte, verschraling en krimp daarbuiten. Nadat de 

overheid zich jarenlang heeft geconcentreerd op de groei van de bebouwde omgeving, 

is nu een omslag nodig. De beperkte mogelijkheden tot voortgaande uitbreiding van 

voorzieningen vraagt om de potenties van de aanwezige capaciteit creatief te benutten. 

Er zal geaccepteerd moeten woerden dat groei, groei, groei niet langer het credo kan 

zijn.  

 

Bestuur en samenleving 

De prominente overheidsaanwezigheid op een aantal gebieden gaat gepaard met 

complexe regelgeving en mechanismen voor sturing en controle. Deze moeten worden 

afgebouwd of omgevormd. De overheid moet een prominentere rol krijgen als 

marktmeester, met private en publieke partijen die op hetzelfde speelveld hun diensten 

aanbieden. Dat is dus een heel andere rol dan die van een overheid die betaalt en 

bepaalt. We zien een samenspel tussen burgers en maatschappelijke organisatie 

welke is gericht op de aanpak en oplossing van maatschappelijke opgaven. 
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5.9 Sturingsfilosofie: (be)sturen en uitvoering 
Een nieuwe koers op toekomst vraagt om een passende sturings-
filosofie. De gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijk-
heid van haar inwoners, ondernemers en instanties. De overheid kan 
en wil toekomstige vraagstukken niet alleen oplossen (zie linker-
pagina). 
 
Rollen en taken zijn aan het veranderen, in de samenleving en bij de 
overheid. Voor de overheid geldt dat een sterkere samenwerking met 
andere overheden, instanties, ondernemers en bewoners steeds 
belangrijker wordt om doelen te realiseren. Dit vereist een ‘nieuwe 
overheid’, die meer verantwoordelijkheid overlaat aan de samenleving 
en mensen aanspreekt op hun eigen kracht. De kracht van Ridderkerk 
zit immers in de inwoners van de gemeente. Mensen die elkaar 
kennen, ontmoeten en helpen. Een blijvende sociale cohesie en 
aandacht voor elkaar, met veel vrijwilligers en verenigingen en een 
grote saamhorigheid. Maar ook met een eigen verantwoordelijkheid. 
Leefbaarheid wordt niet voor, maar door bewoners gemaakt en vereist 
dan ook de inzet vanuit de mensen zelf. Ridderkerk wil deze eigen 
kracht benutten en de ruimte geven aan betrokken burgers en 
ondernemers. De gemeente treedt meer en meer op als regisseur en 
facilitator, gericht op samenwerking, het geven van sturing en vooral 
het bieden van ruimte aan derden om zaken op te pakken. Deze 
samenwerking vindt al naar gelang het onderwerp in wisselende 
coalities plaats. Daarbij is het uitgangspunt minder vanuit beperkingen 
te denken en meer vanuit ruimte voor initiatieven (‘ja, mits’ in plaats 
van ‘nee, tenzij’). Positief verleiden, waarbij de samenleving in principe 
zelf uitvoert. Kortom, een regisserende overheid en een verant-

woordelijke samenleving.  
 
Veel gemeenten zijn bezig uitvoerende taken op basis van langdurige 
contracten op afstand te zetten: een regiegemeente. In plaats van 
uitvoerder wordt de gemeente bestuurder op afstand. Het samenspel 
tussen ‘regiegemeente’ en de uitvoerende samenwerkingspartner doet 
er toe en bepaalt het succes.  

Door meer een regisseursrol te gaan vervullen verwacht de gemeente 
onder meer een bezuiniging te realiseren. De afspraken worden 
neergelegd in een meerjarig contract met een uitvoeringspartner. In de 
overeenkomst zijn verschillende aspecten geregeld om tot een 
constructieve samenwerkingsrelatie te komen. Er is een overleg-
structuur opgesteld, er is een rapportagestructuur ontworpen en er 
liggen prestatieafspraken. De gemeente wordt opdrachtgever van de 
uitvoerende samenwerkingspartners.  

Wij volstaan nu met deze beschrijving van de veranderende rol van de 
overheid en de sturing en uitvoering door partijen, omdat hier vooral de 
vraag centraal staat wat de gevolgen zijn en wat we er aan kunnen 
doen. De vraag hoe de gemeente Ridderkerk de bouwstenen wil 
benutten zal de komende maanden moeten worden beantwoord.  
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Hoofdstuk 6  Conclusies en aanbevelingen 
 
6.1 Conclusies  
Niet bestrijden 
De demografische verandering is een feit. Het gaat vooral om de 
verandering in de samenstelling van de bevolking in Ridderkerk. 
Ridderkerk vergrijst; er zijn meer ouderen en mensen worden ouder. 
Dit heeft gevolgen voor Ridderkerk. Het bestaande sluit niet meer aan 
op de vraag van de bevolking anno 2030. Het bestrijden van de 
demografische verandering lijkt weinig zinvol, omdat Ridderkerk niet 
de enige gemeente is die hiermee te maken heeft. Het is een 
landelijke trend, waar enkele gebieden een uitzondering op vormen.  
 
 
Gevolgen voornamelijk voor wonen 
In Ridderkerk zien we dat de gevolgen van de demografische 
verandering vooral betrekking heeft op wonen. De vraag naar 
woningen zal veranderen doordat de vraag van 
eenpersoonshuishoudens en zorgbehoevenden toeneemt. Gelijktijdig 
neemt de vraag van meerpersoonshuishoudens met kinderen af.  
 
De gevolgen voor het voorzieningenniveau als geheel zijn beperkt. Het 
aanbod is thans verspreid over de gemeente en de afstanden zijn 
relatief gering waardoor veranderingen in het aanbod niet tot hele 
grote problemen zal leiden. Wel is meer samenwerking en zijn 
creatieve oplossingen nodig om de bestaande kwaliteiten te 

behouden. Met de bouwstenen hebben wij daar een voorzet voor 
gedaan.  
 
Ambities en kansen 
Wij hebben het begeleiden en benutten als ontwikkellijnen uitgewerkt:  

 Begeleiden = ZILVER. Dit is het reageren op de gevolgen 
ofwel het passen op de winkel;  

 Benutten = GOUD. Dit is bovenop de reactie van ZILVER het 
anticiperen op kansen (GOUD). 

 
Deze ontwikkellijnen zijn vormgegeven door middel van 24 
bouwstenen.  Deze bouwstenen zijn maatregelen die afhankelijk van 
velerlei factoren, onder meer de financiële/economische situatie, 
kunnen worden toegepast.  
 
\ 
6.2 Aanbevelingen 
Samenwerking gemeenten/regio  
Afstemming tussen gemeenten is nodig wanneer het draagvlak voor 
bijvoorbeeld voorzieningen afneemt. Anders ontstaat er ongewenste 
concurrentie en het ‘leegtrekken’ van gebieden, met als gevolg dat de 
kwaliteit van het aanbod hieronder lijdt.  Bovenlokale regie voorkomt 
dat er onderlinge concurrentie ontstaat.  
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Rol van de gemeentelijke overheid 
De gemeente Ridderkerk heeft binnen de regio en binnen de eigen 
gemeente naar private partijen en inwoners toe een eigen 
verantwoordelijkheid. Ridderkerk moet heldere en duurzame keuzes 
maken en deze uitdragen. Het credo: ‘zeg wat je doet en doe wat je 
zegt’ is van groot belang in complexe samenwerking.  
 
Koppeling van dienstverlening 
Als de voorzieningen en de leefbaarheid onder druk staan door een 
wijziging van de bevolkingssamenstelling, dan kan de oplossing 
gevonden worden in het vergroten van de samenwerking tussen 
partijen en de samenhang in een gebied. Op die manier kunnen 
middelen efficiënter worden ingezet en andere financieringsbronnen 
worden aangeboord. Dit kan door in te zetten op een samenwerking 
tussen organisaties en het koppelen van dienstverlening. Het zal hier 
gaan om wisselende coalities: ieder vraagstuk of beleidsveld kent zijn 
eigen spelers en belanghouders. Iedere vorm van samenwerking kan 
weer een andere uitkomst hebben. Hier geldt geen generieke 
blauwdruk, juist het leveren van maatwerk vergroot het draagvlak en 
succes. 

Betrokkenheid niet overheden bij maatschappelijk opgaven 
Overheden, (maatschappelijke) ondernemers en onderwijsinstellingen 
hebben elkaar nodig. De periode van groei op alle vlakken ligt 
voorlopig achter ons. De komende decennia zullen in het teken staan 
van het kwalitatief op elkaar aansluiten van vraag en aanbod. Het 
behoud of het vergroten van de kwaliteit geldt voor vrijwel het hele veld 
van woningen, openbare ruimte, onderwijs, voorzieningen et cetera.  
 

Kwaliteit maakt het verschil 
De komende decennia zullen in het teken staan van het kwalitatief op 
elkaar aansluiten van vraag en aanbod. Het behoud of het vergroten 
van de kwaliteit geldt voor vrijwel het hele veld van woningen, 
openbare ruimte, onderwijs, voorzieningen et cetera.  
 
Continuïteit in beleid 
De demografische veranderingen blijven de komende decennia. Dit 
betekent dat de vraag telkens blijft veranderen. Het aanbod moet 
hierop blijven aansluiten. Om een mismatch te kunnen voorkomen is 
continue monitoring nodig. Dit vraagt om het regelmatig agenderen en 
evalueren. 
 
Doorvertaling in beleid en begroting 
Deze rapportage brengt de bouwstenen in beeld: wat kan men doen 
om een mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen. Het is nu tijd 
voor daden en de bevindingen en keuzes van college en raad door te 
vertalen in het beleid en de gemeentelijke begroting. De vraag hoe we 
de gewenste bouwstenen gaan implementeren moet bovenaan de 
agenda staan.  
 
6.3 Vervolg 
Het te kiezen ambitieniveau is richtinggevend voor de vervolgacties. 
Daarom is het wenselijk dat de raad zich uitspreekt over het gewenste 
ambitieniveau: zilver of goud. Afhankelijk van de ambitie van de raad 
en de financiële mogelijkheden komt het college met een concreet 
voorstel om de bouwstenen zoveel mogelijk in onderlinge samenhang 
op te pakken.  
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De gemeente Ridderkerk zal in overleg met lokale maatschappelijke 
partners en met gebruikmaking van de geformuleerde bouwstenen een 
uitvoeringsprogramma opstellen. 
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Bijlage A Reactie Burgers 
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Tijdens een participatieavond op 16 april 2012 is over de inhoud van de nota Grijs, Zilver, Goud gesproken met burgers. Bij dit gesprek 
waren 24 inwoners aanwezig, waaronder 5 raadsleden. Daarnaast hebben 4 inwoners een bijdrage per email geleverd. 
 
 
Vooraf   
 Actie ondernemen op de onderdelen die je nu op korte termijn 

kunt doen. Niet wachten tot 2030 
 Kijk niet naar wat je niet kunt, maar naar wat je wel kunt. En wat 

je wel kunt, snel mee beginnen! 
 Fijn dat het zichtbaar wordt gemaakt nu, en dat er wat wordt 

gedaan nu!  

Helemaal eens; nu handelen op basis van de kennis van nu 
over de toekomst! 

 Mensen die jonger zijn erbij betrekken (en vergrijzing niet 
noemen anders komen ze niet).  

Daarom is de uitnodiging voor de bijeenkomst over de nota 
‘Grijs, zilver en goud’ ook breed verspreid. Helaas zien we 
weinig jongeren vanavond. 

 Let op de aandachtspunten voor ouderen: gezondheid preventie 
(ook sport), huisvesting (ook in duurdere segment, dan houd je 
de rijkere Ridderkerker binnen want die geven hun geld dan uit 
in Ridderkerk), gezonde voeding / eetservice voor ouderen 
(preventie), mobiliteit, daginvulling (als je niets te doen hebt is 
dat niet goed voor je - ook vrijwilligerswerk aandacht), zorg (voor 
de kwetsbare groepen) en welbevinden / positieve 
leefgemeenschap (borgen!).  

Zie hieronder. 

   
Transformatie 
woningvoorraad 

  

Regionale afspraken 
over kwantiteiten en 
kwaliteiten 

We missen in Ridderkerk jonge gezinnen. Als je kijkt naar de 
ontwikkelingen in Ridderkerk, dan zie je dat de demografische 
ontwikkelingen aangeven dat het aantal inwoners vooral daalt 
door vertrek naar buurgemeenten. Dat zijn vaak jonge gezinnen. 

De raad van Ridderkerk heeft in januari 2011 een 
Woningbouwstrategie vastgesteld. Daarin is onder andere 
vastgelegd, dat een bouwopgave wordt gezien voor 
eengezinswoningen, levensloopgeschikte woningen en 
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Dat vertrek komt met name omdat Ridderkerk (blijkbaar?) 
onvoldoende bouwt (resp. heeft gebouwd) voor die doelgroep. 
Door dit vertrek groeien er ook geen kinderen op van die 
gezinnen, die zich ook weer zouden kunnen vestigen in 
Ridderkerk etc. Hiermee is een eerste aanzet gegeven voor een 
neerwaartse spiraal. 

duurdere woningtypen in luwe woonmilieus.  
De raad heeft benadrukt, dat hij vooral wil inzetten op 
eengezinswoningen voor startende jonge gezinnen.  
In het Werkboek woningbouwstrategie is in beeld gebracht 
welke locaties er zijn of komen voor nieuwbouw van 
woningen in Ridderkerk tot ongeveer 2020. Dit Werkboek is 
behandeld in de raad van oktober 2011. De raad heeft 
dringend verzocht een verschuiving aan te brengen in het 
programma, namelijk meer eengezinswoningen bouwen en 
minder appartementen.  
 
Ridderkerk heeft geen grote bouwlocaties meer. De 
komende jaren gaat het vooral om herstructurering en sloop / 
nieuwbouw. Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de 
Stadsregio en met Woonvisie over de ontwikkeling in de 
woningvoorraad tot 2015. Dit is het kader waarbinnen op dit 
moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de 
afgesproken woningbouwprogramma’s. 
 
Er wordt dus geprobeerd jonge gezinnen aan Ridderkerk te 
binden door waar mogelijk voor hen nieuw te bouwen dan 
wel – door doorstroming – woningen voor hen vrij te krijgen. 
Dit zal zeker ook door sloop / nieuwbouw gebeuren.  
 
In mei 2012 zijn de bewoners van iets minder dan 200 
woningen ten noordoosten van het centrum van Ridderkerk 
geïnformeerd over de voorgenomen sloop van hun woning. 
De inzet is om minimaal een zelfde aantal woningen nieuw 
terug te bouwen, waarbij de inzet is om daarmee zo goed 
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mogelijk aan de door de raad geformuleerde uitgangspunten 
recht te doen. Ook rondom de Geerlaan en in een deel van 
Rijsoord zal de woningvoorraad voor 2020 voor een deel 
aangepast worden aan de woonwensen van deze tijd door 
sloop en / of renovatie. 

Variatie in de 
woningvoorraad 

Variatie in het woningaanbod is nodig. Zorg voor kleine huizen 
voor ouderen maar ook voor gescheiden mensen (steeds meer). 
Zij hebben meer en kleinere huizen nodig. Zorg gelijktijdig voor 
grote huizen (evt met huurtoeslag) voor anderen. 

 Ik wil graag als oudere een redelijk groot huis en ik wil liever 
huren. Net als ik, willen sommige mensen die vermogen hebben 
opgebouwd, bijvoorbeeld in een koopwoning, hun kapitaal 
omzetten in cash.  
Er is een tekort aan woningen die ook voor ouderen geschikt 
zijn in het duurdere segment. Ik wil graag een 4-
kamerappartement met een balkon waar ik heerlijk kan zitten en 
ruim om mijn tuinset heen kan lopen. 

 Betrek ouderen bij jongerenprojecten. Kijk wat mensen willen en 
sluit je daarbij aan.  

Variatie in de woningvoorraad is voor de gemeente 
uitgangspunt. Daarom zijn er de afgelopen jaren veel 
portiekwoningen zonder lift gesloopt. Daarvan waren er te 
veel. Daarvoor zijn appartementen met lift en 
eengezinswoningen terug gekomen.  
In de Woningbouwstrategie is verwoord welke categorie 
woningen in Ridderkerk toegevoegd dan wel gesloopt 
moeten worden om op termijn voldoende variatie in aanbod 
van woningen te krijgen. 
 

 Bij het bouwen van woningen denken zowel aan jongeren als 
aan ouderen, aan woningen waarin men zijn hele leven kan 
blijven zitten zonder te moeten verhuizen, dus aan 
levensloopbestendig vanaf het begin, niet al te klein, niet al te 
groot; geluiddicht!, voorzieningen in de buurt/wijk, 
vrijwilligerskernen (= een niet reële wens?) binnen een wijk, 
geen groen opofferen. Dus eigenlijk: gewoon de wijk goed 
indelen met van alles en nog wat door elkaar, ook met 
eengezinswoningen. Als oudere alleenstaande wil ik een 
echtpaar te logeren kunnen hebben, dus 2 behoorlijke 

Er wordt bij sloop / nieuwbouw in de wijken goed nagedacht 
welke woningen er terug gebouwd moeten worden voor een 
evenwichtige bevolkingsopbouw in de wijk. Ook wordt 
regelmatig gevraagd naar woonwensen. Zo is dat door de 
gemeente en Woonvisie in 2009 gedaan, voorafgaand aan 
de Woningbouwstrategie (zie voor de resultaten de website 
van de gemeente). 
In de maanden juni en juli 2012 is er een regionaal 
onderzoek, waaraan iedereen in Ridderkerk weer mee kan 
doen. Ook de resultaten daarvan zullen gepubliceerd 



DE DEMOGRAFISCHE TOEKOMST VAN RIDDERKERK   

67/101 

slaapkamers. Voor jongere alleenstaande die kinderen krijgen is 
dat ook goed. 

 Betaalbare appartementen zijn ook nodig.  
 Als Woonvisie alle ouderen bij elkaar in een flat concentreert 

(Gouden Regenplantsoeners noemen hun flat de Riederborgh 
4) dan gebeurt er nooit wat.  

worden. 
 
 

 De gemeente moet ook durven loslaten en anderen de kans 
geven om zaken te ondernemen. Een voorbeeld is hoe de 
gemeente de welstand tot in detail regelt (zie bouweisen bij Van 
Pelt terrein). Waarom in het Zand (mi een van de laatste 
bouwlocaties) geen experiment met welstandvrij bouwen en/of 
Collectieve Particuliere initiatieven of 100% energiearme huizen. 
Ja je hebt dan geen keurige en saaie jaren '30 huizen/rijtjes, 
maar wel iets wat landelijk aandacht trekt (zie Amersfoort, 
Almere). Ik zou zeggen meer "België" en minder Regelzucht. 

Zoals hiervoor al gezegd wordt variatie in de woningvoorraad 
nagestreefd. De woningvraag in Ridderkerk speelt een grote 
rol bij het bepalen van nieuwbouwprogramma’s. Uit het 
onderzoek Woontest Ridderkerk is gebleken, dat 
Ridderkerkers een duidelijke voorkeur hebben voor 
traditionele architectuurstijlen.  
Ridderkerk heeft geen grote bouwlocaties om mee te 
‘experimenteren’, zoals Almere en Amersfoort. Het is de 
bedoeling om in het resterende deel van Het Zand aan te 
sluiten op de hoofdstructuur, die er al is en rekening te 
houden met de voorkeuren van (de meerderheid van) de 
inwoners.  

   
Wensen en behoeften Gemeente, maak keuzes! En zorg dat je oplossingen kiest die 

maakbaar zijn. Pak de belangrijkste dingen op en stimuleer 
mensen hun eigen wensen en behoeften vorm te geven.  
Uitgangspunt: zoveel mogelijk mensen willen lang zelfstandig 
blijven wonen zonder verhuizing. Met de zorg die ze nodig 
hebben. Er zijn meerdere groepen, met grotere portemonnees 
en kleine, dat draagt ook bij aan doorstroming.  

Samen met Woonvisie zijn er keuzes gemaakt, die terug te 
vinden zijn in de Woningbouwstrategie, het Werkboek en de 
prestatieafspraken.  
Daarbij is de totale woningvoorraad van belang en de 
toevoeging die nodig is om ook op termijn in een 
evenwichtige bevolkingsopbouw te kunnen voorzien. 
Per wijk wordt bekeken welke toevoeging / vervanging 
daarvoor nodig en mogelijk is. 

 We moeten iets super aantrekkelijks maken om te zorgen dat de 
jongeren terugkomen.  

Een goed inzicht in wat deze groep beweegt is nodig. En het 
is daarbij wellicht minder de zorg om ze (eenmalig) terug te 
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laten komen dan wel om ze vast te houden door de jaren 
heen. 

 Hoe willen ouderen wonen? Soort Humanitas? Winkels beneden 
en mensen boven? Ja! Documentatie Brielle, zie ook het plan 
van de SOR Rotterdam.  

 De Humanitas gedachte uitwerken voor het schaalniveau van de 
wijk. Ontwikkel op korte termijn een project op basis van 
Humanitas ideologie wonen voor ouderen. Prettig als er 
kangoeroewoningen kunnen komen. Van belang is oog te 
hebben voor de tijdelijkheid van de demografische 
veranderingen. Immers, over 20 -25 jaar is het aandeel ouderen 
alweer kleiner. We moeten daarom ook flexibel bouwen, zodat 
de woningen kunnen worden aangepast al gelang de behoefte. 

 De Humanitasgedachte is een goed idee om uit te werken. Deze 
is breed toepasbaar op het gehele woningbeleid,  redelijk “crisis-
proof”, niet alleen voor ouderen, redelijk betaalbaar (omdat ze 
niet alleen voor ouderen is), redelijk betaalbaar omdat mensen 
in hun eigen koopwoning, dus op eigen kosten, kunnen blijven 
zitten. De enige extra kosten voor de gemeenschap zijn de 
zorgkosten en niet eens alle zorgkosten. Het is een concrete 
visie, waar men direct mee aan de slag kan, zonder eerst heel 
lang te gaan zitten praten, vergaderen, stukken maken enz. ook 
voor mij zelf zou het een oplossing geweest.  

Het is een goed idee om de Humanitasgedachte uit te 
werken voor het niveau van de wijk. In feite is daar al jaren 
aan gewerkt, namelijk door het wonen voor ouderen zo dicht 
mogelijk bij de voorzieningen te realiseren. Daarom zijn er 
voor ouderen geschikte woningen gebouwd aan het 
Dillenburgplein in Slikkerveer, de Noordhave in Bolnes, rond 
het Koningsplein in het centrum en in het wijkcentrum 
Drievliet. De schaal is een andere dan van de complexen in 
bijvoorbeeld Rotterdam. De voorzieningen zitten ook niet 
onder één dak met de woningen.  
Al deze woningen zijn ook geschikt voor andere 
doelgroepen, zoals jongeren en alleenstaanden.  
De raad heeft de wens uitgesproken daar waar nog gebouwd 
kan worden meer in te zetten op eengezinswoningen dan op 
appartementen.  
 

 Houd een enquête onder 50+  (er is een woonwensenonderzoek 
geweest – de uitkomsten van dat onderzoek niet bekend bij de 
deelnemers )  

Er worden regelmatig onderzoeken gehouden. Zie ook 
hiervoor. Het eindrapport van het onderzoek, dat in 2009 in 
Ridderkerk is gehouden staat op de website van de 
gemeente. Datzelfde zal gebeuren met de resultaten van het 
onderzoek, dat nu gehouden wordt in de hele regio. 

 Probleem met de jongeren. Je hebt ze straks hard nodig. Het In de Woningbouwstrategie en bij de behandeling ervan 
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aantrekken van jongeren vereist starterswoningen, 
werkgelegenheid en goed openbaar vervoer.  

heeft de gemeente juist om deze reden extra aandacht 
gegeven aan deze doelgroep. Er zijn voldoende woningen 
voor starters in de woningvoorraad. Geprobeerd moet 
worden om weer beweging in de woningmarkt te krijgen, 
waardoor er woningen voor starters vrijkomen. Nieuw 
bouwen voor starters is niet gewenst, omdat daarmee geen 
woning in de voorraad vrijkomt. Voor jongeren, die willen 
doorstromen, moet wel direct of indirect nieuw gebouwd 
worden. Ook zij kunnen deels geholpen worden met 
doorstroming in de voorraad. Het is bekend, dat de duurste 
woningen de langste verhuisketen met zich mee brengen. 
Van belang is, dat de nieuwe woning dan wel door een 
Ridderkerker wordt betrokken, die een woning in Ridderkerk 
achterlaat.  

 Als oudere heb je toch echt wel behoorlijk ruimte nodig. Vergis 
je niet door alleen maar over kleine huizen te praten. 

Dit gaat om een balans tussen ruimte/kwaliteit van de woning 
en kosten. Als de oudere geld heeft en dit aan wonen wil 
uitgeven zijn er voldoende mogelijkheden. 

 Organiseer iets zodat partners bij elkaar kunnen blijven als de 
een zware zorg nodig heeft.  

Op kleine schaal hebben we daar in voorzien: ’t Ronde Sant 
in Het Zand en gaan we daarin voorzien in Bolnes (de 
Riederbol). Ook bij zorgcentrum De Riederborgh zijn 
mogelijkheden om daarin te voorzien.  
Het is voor de gemeente niet goed mogelijk om schrijnende 
situaties te voorkomen.  
Voor mensen die intensieve en institutionele zorg nodig 
hebben is de keuze beperkt. De gemeente gaat niet over het 
beleid ten aanzien van verpleegtehuizen. 

 Het allerbelangrijkste wat wonen betreft, vind ik mijn geestelijke 
gezondheid = gevoel van welzijn/vrede, vooral als de 
lichamelijke gezondheid het af gaat laten weten. Daarvoor is 

We hebben hiervan kennis genomen. 
In deze tijd zijn de kosten van zowel wonen als zorg 
dagelijkse onderwerpen van gesprek. De mogelijkheden 



DE DEMOGRAFISCHE TOEKOMST VAN RIDDERKERK   

70/101 

(voor mij) nodig, in volgorde van voorkeur: een flat 
(rolstoelvriendelijk e.d.) met contact met de wereld/aarde, vooral 
met groen; dus niet hoog boven in de lucht op een flatje met het 
enige wat je ziet: de lucht, ik wil niet in m’n uppie hoog boven in 
de lucht zitten, een groot balkon met ergens op de dag zon en 
uitzicht op het groen, niet te veel lawaai van verkeer, kleiner 
wonen is prima, maar niet al te klein, een echtpaar zou ik toch 
echt graag te logeren willen kunnen hebben, in de wijk waar ik 
altijd gewoond heb, zou het fijnste zijn, anders in Ridderkerk, 
voorzieningen in de buurt, vooral de gewone winkels voor je 
dagelijkse boodschappen (niet zoals bij de Riederborgh. Je 
moet met de bus naar het centrum. Naargeestige Aldi daar is 
echt geen optie: 3 stappen naar binnen en je gaat er 
gecarboliseerd achteruitlopend weer uit) en zorg in de buurt, ook 
voor eventuele opname.  
Mijn probleem: inkomen = AOW met een klein pensioentje. De 
huur e.d. zal daaruit betaald moeten worden en uit de opbrengst 
van de eigen woning en een beetje spaargeld. Het pensioentje 
gaat niet omhoog, is vast, de kosten van het leven en de zorg 
gaan wel omhoog. Ik moet dus interen op dat spaargeld en dat 
is na een paar jaar op Wat dan? Word ik uit mijn oudedagsflat 
gezet als ik de huur en/of de zorg niet meer zelf kan betalen? Ik 
denk niet dat tegen die tijd de gemeente/overheid dan kan 
bijspringen. Mijn andersoortig probleem: Ik heb geen kinderen 
en familie die mij in de gaten kunnen houden en verzorgen, dus 
voor alles zal ik afhankelijk kunnen worden van “vreemden”. 
Vrienden en buren hebben allemaal hun eigen leven en staan 
niet te trappelen om enzovoorts, vrijwilligers zullen zeldzamer 
worden. Voor mij persoonlijk ben ik ook al een heel eind 

worden mede bepaald door de beslissingen van de regering. 
We proberen bij de beslissingen binnen de gemeente zo 
goed mogelijk met de wensen van onze inwoners rekening te 
houden.  
Er is wel altijd sprake van afweging van belangen.  
Met Woonvisie zijn en blijven wij in gesprek. Ook over de 
mogelijkheden om voor de doelgroep, die daarop 
aangewezen is, voor goede en betaalbare huisvesting te 
blijven zorgen.  
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geholpen als ik nu zeker zou weten dat in mijn flat-met-trappen 
een traplift aangelegd zal worden.  

 Zijn er instrumenten bedenkbaar om een Vereniging van 
Eigenaren te verplichten een traplift te dulden als er ouden van 
dagen wonen die dat nodig hebben? Aan te leggen op kosten 
van de gemeente of van de oudere die dat nodig heeft? 

Een Vereniging van Eigenaren heeft z’n eigen statuten en 
reglementen. Daarin is bepaald wat kan en wat niet kan en 
wie daarover beslist.  
Een eventuele aanvraag om subsidie wordt beoordeeld door 
de gemeente op grond van de daarvoor geldende regels. 

 Hou er rekening mee dat woningbouwverenigingen om kunnen 
vallen. Het Vestiaverhaal zal grote invloed hebben op de 
omgeving – andere corporaties. 

De gebeurtenissen kunnen inderdaad invloed hebben. Dat 
zal zich in eerste instantie uiten door verscherpt toezicht, 
waardoor deze problemen zich in de toekomst niet zullen 
voordoen. 
 

 Bij bestemmingsplannen moet de gemeente meer rekening 
houden met de woonwensen en minder met de financiële 
aspecten.  

Zoals hiervoor aangegeven wordt regelmatig onderzoek 
gedaan naar woonwensen. Dat doen we om goede besluiten 
te kunnen nemen. Dat neemt niet weg, dat naast wensen 
ook financiële mogelijkheden een rol spelen. Ook die worden 
bij beslissingen betrokken.  
Overigens geldt voor bestemmingsplannen, dat aangetoond 
moet worden dat nieuwe plannen financieel haalbaar zijn.  

   
Investeren in openbare 
ruimte 

  

 Kwaliteit van de lucht is ook belangrijk voor de aantrekkelijkheid 
van Ridderkerk! De kwaliteit van het leefmilieu bepaalt ook of 
mensen hier willen wonen en aan de volksgezondheid. We 
moeten werken aan een beter milieu. Daarom: houd groen wat 
nu groen is!  

 Wat ik belangrijk vind is dat er meer aandacht moet zijn voor de 
slechte luchtkwaliteit in Ridderkerk. Hoe moeten we anders 

De luchtkwaliteit in Ridderkerk, en dan met name fijn stof 
(PM10), is de laatste jaren verbeterd. We zitten onder de 
norm en dat is goed nieuws. Voor het halen van de norm 
voor stikstofdioxine (NO2) is nog wel wat werk te doen. 
Omdat deze norm nog niet gehaald wordt gaat 
Rijkswaterstaat voor 1 januari 2014 een luchtscherm 
plaatsen ter hoogte van Ridderkerk West. Met dit scherm 
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jonge mensen in Ridderkerk houden, laat staan nieuwe 
bewoners hierheen halen. De beleidsbeslissers moeten hier 
veel meer mee bezig zijn en alles  in het werk stellen om 
activiteiten die bijdragen of gaan bijdragen aan nog slechtere 
luchtkwaliteit te stoppen. Ik denk hierbij onder andere aan het 
Nieuw Reyerwaard project. Maar ook het dicht bouwen van 
andere delen in Ridderkerk. 

wordt er wel voldaan aan de norm. Het actieplan 
Luchtkwaliteit Ridderkerk 2011-2014 kijkt naar de lokale 
wegen en in het kader van dit plan worden er tot 2014 12 
maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de lokale 
luchtkwaliteit. Het aanschaffen van elektrische voertuigen 
voor onze eigen organisatie is een van die maatregelen 
en de 4 voertuigen zijn inmiddels aangeschaft. 
 
De bestaande groengebieden worden conform de 
Structuurvisie met elkaar verbonden en versterkt. Enige 
inbreiding binnen het bestaande bebouwde gebied is vanuit 
leefbaarheid van de gebieden gewenst.  
De besluiten over Nieuw Reyerwaard zijn genomen. Bij de 
uitvoering is duurzaamheid een aandachtspunt.  

 Ik woon in Oostendam. Mijn hobby is wandelen. Naar mate ik 
ouder word, valt het mij steeds meer op, dat er TE WEINIG 
bankjes langs mijn favoriete looproute staan. Mijn route is als 
volgt: Vanuit Oostendam wandel ik volgens het grote fietspad 
naar het Oosterpark. (géén enkele bank op dit traject). In het 
park staan voldoende banken. Wanneer ik het Oosterpark 
verlaat, kom ik uit, op de hoogte van het fietspad, richting 
Oostendam. (géén enkele bank). Dit traject is net te lang. Is het 
mogelijk, om tenminste op de twee fietspaden, enkele bankjes 
te plaatsen? 

Dit verzoek zullen wij nader bekijken bij een eventuele 
herinrichting van het Oosterpark. Dat staat echter nog niet op 
de planning.  

   
Concentratie 
voorzieningen  

  

 Ouderenvoorzieningen in Ridderkerk zijn vaak van religieuze 
achtergrond. Dat maakt de keus klein. 

Daar zullen de clubs en verenigingen zelf afwegingen in 
maken.  
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 We willen niet worden verzorgd van de wieg tot het graf. We 
moeten duidelijk maken dat ouderen geen groep zijn. Ouderen 
zijn individuen. Met veel verschillende wensen. Luister daarnaar!  

Eens.  

 Aandacht voor kwetsbare ouderen. Preventief! Anders zullen zij 
snel in de dure zorg terechtkomen.  

 Preventie en leefstijl: gericht op gezond blijven! 

In de nota leggen we de relatie met sport en gezondheid.  
Overige leefstijlaspecten zijn – hoe belangrijk ook – voor de 
gemeentelijke overheid lastig te beïnvloeden. 

 We hebben nu in Ridderkerk o.a. een volwassen winkelcentrum 
in het centrum, een oudheidskamer, een theater, een 
Ridderkerks Symfonie Orkest, redelijk wat groen, en een rustige 
zondag. Dat zijn heel belangrijke zaken voor de geestelijke 
volksgezondheid en die van mij! De oudheidskamer of een 
andere locatie (lege schoollokalen?) zou ook eens gebruikt 
kunnen worden voor andersoortige exposities over kunst of 
zoiets. Er zou nog een bioscoop bij kunnen met de betere films 
– voor de jeugd.  

 Een heleboel oudere Ridderkerkers hebben hun levenspartner 
gevonden op de danszaterdagavond van Punt. Is er niet weer 
iets te verzinnen voor de huidige jeugd, zonder dat we terecht 
komen in overlast gevende boemberdeboemmuziek, alcohol en 
drugs? Ik voel bij menig kind het gemis aan het “trapveldje” om 
de hoek. 

Gelukkig hebben we in Ridderkerk veel, zoals u aangeeft. Er 
zijn voortdurend Ridderkerkers en Ridderkerkse organisaties 
samen met u aan het nadenken over het uitbreiden van het 
aanbod van evenementen, exposities, concerten en 
dergelijke. U kunt zich natuurlijk aansluiten bij de bestaande 
initiatieven en er zo voor zorgen dat het aanbod wordt 
uitgebreid. Je kunt genieten van wat er is, maar je kunt er 
ook samen met anderen aan werken dat dingen groeien. Dat 
doen wij als gemeente ook. Wij steunen heel wat particuliere 
initiatieven. 
 
Ook kunt u meedenken en meewerken met de Stichting 
Sport & Welzijn, een organisatie die heel wat plekken en 
momenten organiseert waar jong en oud elkaar ontmoet. 
Kijkt u anders eens op de website van Sport & Welzijn. Wat 
betreft de bioscoop: er is in Ridderkerk nog niet zo lang 
geleden serieus nagedacht over een bioscoop. Met het 
bestaande aantal inwoners en de nabijheid van Rotterdam is 
er op dit moment onvoldoende draagvlak voor. Uw goede 
idee voor trapveldjes: de laatste tijd zijn er in verschillende 
buurten en wijken zogenaamde ‘buurtsportlocaties’ in 
Ridderkerk ontwikkeld. Het speelbeleid heeft onze grote 
aandacht. 
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Mobiliteit/collectief 
vervoer 

  

 Vervoer: gratis vervoer voor ouderen – is een voorziening die 
nodig is. Let op dat de RET gaat knijpen op de voorzieningen 
die het kan leveren. En de gemeente heeft ook minder te 
besteden. Dus dingen worden sowieso minder.  

De raad heeft in 2011 besloten in Ridderkerk geen gratis 
vervoer voor ouderen in te voeren; dit is te kostbaar. 
Ridderkerk beschikt wel over de gratis buurtbus. 

 Ridderkerk heeft een zeer gunstige ligging maar de 
bereikbaarheid is onvoldoende. Dan heeft Ridderkerk een 
vreselijke openbaar vervoer verbinding met Rotterdam. Je bent 
1 uur kwijt met openbaar vervoer om op plaats van bestemming 
(werk in Rotterdam) te komen. Op de fiets is sneller dan 
openbaar vervoer!!! Nee ik ben ook geen voorstander van de 
tram dwars door Ridderkerk (dat is geen sneltram, maar een 
boemeltje!). Maar een snelle maar dan ook echt snelle OV 
verbinding (bijv over Rotterdamseweg) zou Ridderkerk als 
woonplaats aantrekkelijker maken. Maar ook hierin is 
Ridderkerk niet bij machte om een deuk in een pakje boter te 
slaan. 

 Hoewel veel Ridderkerkers in de eigen gemeente werken, werkt 
een groot deel ook in omliggende gemeenten. En met een 
slecht OV aanbod daarnaar toe (probeer maar eens in 
Vlaardingen te komen met OV! Of naar Europoort!) Dat scoort in 
Ridderkerk niet echt. Dit is een voorwaarde om jongeren te 
behouden.  

 Jeugd hier houden is prima, vooral werkende jeugd. Er is 
gezegd dat de tram nodig is om de jeugd ’s avonds naar de stad 
te kunnen laten gaan. Daar zou je ze mee binnen houden. Maar 
de werkende jeugd, de jeugd waar we behoefte aan hebben, die 
heeft na een jaartje werken geen behoefte meer om ’s avonds in 
de grote stad uit te gaan. Ik zie zowel om me heen als heb bij 
mezelf gezien: na een jaartje werken is die behoefte aan “je 

De reistijd Ridderkerk-Rotterdam hangt sterk af van 
opstapplaats en bestemming. Vanuit het centrum van 
Ridderkerk is de reistijd naar de Coolsingel ca. 40 minuten. 
Met de snelle lijn 146 zelfs ruim een half uur. Een reistijd van 
een uur is voorstelbaar als er moet worden overgestapt met 
een wachttijd.  
 
Over de Rotterdamseweg rijden overigens meerdere 
buslijnen die de passagier een snelle verbinding geven naar 
het Zuidplein.  
 
Ridderkerk heeft frequent overleg met de Stadsregio als 
opdrachtgever voor het busvervoer. Voortdurend wordt gelet 
op behoud van kwaliteit en mogelijkheden tot verbeteringen. 
Door zware bezuinigingen echter is er een toenemend 
spanningsveld tussen kwaliteit en budget. 
 
De buurtbus wordt gereden met vrijwilligers; op die wijze kan 
de buurtbus gratis rijden. In de praktijk blijkt dit een 
betrouwbare oplossing. 
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wilde haren kwijtraken” voorbij. Het huidige openbaar vervoer 
naar de grote stad is perfect en blijkt financieel al te duur. Er is 
al openbaar vervoer dat het moet doen met vrijwilligers! Hoe kan 
een hele nieuwe tram met alle kosten die daarbij komen kijken, 
dan financieel opeens wél uitkunnen? Bovendien: men leert in 
het uitgaanskwartier van Rotterdam, niet veel goeds en komt er 
niet veel goeds tegen. Overdag is het huidige busvervoer 
voldoende. De Fast Ferry wordt weinig gebruikt voor het woon-
werk verkeer.  

 Je moet niet denken in bedreigingen, maar in kansen: 
Nederland vergrijst nu eenmaal (behalve de grote steden 
vanwege de grotere allochtone gezinnen) en waarom niet een 
woonplaats waar krasse knarren kunnen kuieren :-) . Maar dan 
moet je ook openbaar vervoer goed regelen en IT voorzieningen 
idem, want de oudere van nu is een digi oudere! En ook voor 
hen zul je een passend woningaanbod moeten hebben en ook 
daarvoor moet imago omhoog etc.  

Voor openbaar vervoer zie hierboven. 
De gemeente speelt steeds meer in op de digi-inwoner. 
Naast bijvoorbeeld de uitbreiding van de digitale 
gemeentelijke dienstverlening wordt de aanleg van een 
glasvezelnetwerk voor woningen bevorderd (zie voor meer 
informatie het onderdeel Branding en promotie). 
 

   
Innovatie, scholing, 
werkgelegenheid 

  

 Benut de kennis en energie van de inwoners! Een mogelijkheid 
om meer te bereiken met bewoners is niet om bewoners in te 
zetten tegen het buiten houden van de boze buitenwereld, maar 
om een vorm van stadslab (zie Leiden) van de grond te tillen, 
dat in staat is om goede plannen te ontwikkelen vanuit en door 
bewoners en bedrijven. In Leiden is dat spontaan ontstaan, 
maar soms moet je een handje helpen. Er wonen genoeg 
slimme mensen in Ridderkerk die met elkaar tot veel in staat 
zijn. Dat betekent wel dat je als gemeente dingen moet loslaten 
en niet alles meer in detail moet willen voorschrijven. En als het 

Het college stelt de burger centraal bij de besluitvorming. Dit 
is vastgelegd in het coalitieakkoord en de collegevisie op de 
stijl van besturen. Er zijn allerlei vraagstukken waarbij een 
actieve betrokkenheid van belanghebbenden noodzakelijk of 
wenselijk is. De burger mag erop vertrouwen dat wij in die 
gevallen dit contact met de betrokken burgers zullen 
organiseren. Daarnaast organiseren de inwoners van 
Ridderkerk zichzelf uiteraard op veel manieren. Wij 
stimuleren dit door het faciliteren van participatieplatforms en 
het beschikbaar stellen van initiatiefsubsidies. 
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mooier wordt in Ridderkerk dan heeft dat ook aanzuigende 
werking. 

 Steeds meer mensen hebben minder inkomen dus veel ouderen 
moeten zich behelpen met een minimum inkomen. Dit is ook 
een knelpunt voor vrijwilligerswerk want ook ouderen moeten 
meer/langer door werken voor de kost. Men knabbelt aan de 
inkomens van ouderen. Wat kunnen we daaraan doen?  
Bovendien is er bij jongeren een andere cultuur: vroeger was je 
blij met je baan, tegenwoordig vragen jongeren wat is mijn 
salaris en wat zijn mijn secundaire arbeidsvoorwaarden?  

Het gemiddeld besteedbaar inkomen bedroeg in 2010 
33.200 euro. Dat is een kwart meer dan in 1977 als het 
inkomen wordt afgezet tegen de inflatie en de steeds kleiner 
wordende gezinnen. Het besteedbaar inkomen is de 
afgelopen decennia gaandeweg gestegen langs de lijn van 
de economische ontwikkelingen. In 2010 daalde de 
koopkracht met 0,5 procent en dat was de grootste 
achteruitgang sinds 1985. Stellen zonder kinderen en 
(echt)paren met volwassen kinderen hebben gemiddeld 
meer te besteden dan andere huishoudens. 
Eenoudergezinnen hebben de laagste inkomens, vooral 
wanneer er alleen jonge kinderen zijn. 
 
Ondanks deze landelijke trend zijn er inwoners waar het 
inkomen niet toereikend is. De gemeente levert via de 
Bijzondere Bijstand ondersteuning op maat.   

 De gemeente moet meer gebruik maken van de kennis die bij 
de – oudere – bewoners zit. 

Wij merken helaas dat het telkens dezelfde groep inwoners 
betreft die zich uitspreekt over voornemens van de gemeente 
en die met ideeën naar ons toekomt. Naar deze inwoners 
luisteren wij.  

 Het is een tijd van crisis en de oudere mensen zullen steeds 
meer zelf moeten betalen. Ik ben geen helderziende, maar daar 
zijn ze in het Catshuis over bezig. Er zijn vaak heel goede 
spullen, die een tweede leven verdienen. Soms wordt een 
rollator of trippelstoel maar kort gebruikt en een tweede leven 
biedt kansen. Kansen voor bewoners van Ridderkerk, maar ook 
voor de gemeente. Mensen met een beperking vinden vaak 

Een werkplaats voor mensen met een beperking is een 
afweging binnen de wet werken naar vermogen. Omdat er 
gemeentegelden bijgelegd moeten worden is dit een 
afweging die we nu nog niet kunnen maken. Dit neemt niet 
weg dat er op verschillende niveaus met organisaties en 
ondernemingen in onze gemeente verkennende gesprekken 
worden gehouden. 
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heel moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Nu met alle 
bezuinigingen, staan de gesubsidieerde banen op de tocht. Met 
dit gegeven in het hoofd, zou je 2 vliegen in 1 klap kunnen 
vangen. De mensen met een beperking krijgen een zinvolle 
dagbesteding en de bewoners van Ridderkerk kunnen op 
voordelige wijze een hulpmiddel aanschaffen. Het zou mooi zijn 
als er een werkplaats in Ridderkerk komt, waar mensen met een 
beperking een zinvolle dagbesteding krijgen. Het opknappen en 
renoveren van hulpmiddelen onder leiding van een deskundige, 
zou banen scheppen voor mensen met een beperking. De 
Ridderkerkse bevolking kan de hulpmiddelen tegen schappelijke 
prijzen aanschaffen in die werkplaats of winkel. Er zijn tal van 
voorbeelden in ons land, waar zo'n 2ehands winkel een 
geslaagde aktie blijkt te zijn. Een voorbeeld is de 
computerwerkplaats in Barendrecht, waar onder leiding van 
deskundigen, jongelui een zinvolle dagbesteding hebben. Je 
kunt daar je computer voor een schappelijke prijs laten 
repareren. Zo zou het ook met hulpmiddelen kunnen gaan. 
Onderzoek dit voorstel!  

 Kom op voor de minder bedeelden. Er is in Ridderkerk nog 
steeds een voedselbank nodig. Dat is en blijft een negatief iets. 
Maar als je in staat bent om de vele vrijwilligers (en 
kerkenmensen) die Ridderkerk rijk is met elkaar te verbinden in 
hulp aan minder bedeelden (en dat kan ook zijn hulp aan 
eenzamen, beperkte mensen etc) dan kom je daarmee weer 
positief in het nieuws. Ik weet dat vanuit de kerken het vaak niet 
lukt omdat ze ieder voor zich aan de slag gaan, maar het zou 
een mooi punt zijn in het diaconale beraad dat op 
gemeenteniveau wordt gehouden. Al kom je maar tot de opzet 

 
Hulpmiddelen worden voornamelijk in bruikleen verstrekt en 
gaan na gebruik terug naar de leverancier. 
 
De gemeente Ridderkerk is rijk aan mensen die 
vrijwilligerswerk doen. Wanneer er binnen onze gemeente 
initiatieven ontstaan over de vorming van podium waar de 
sociale vraag en aanbod samenkomen, dan wordt deze 
initiatieven door het college toegejuicht. 
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van een vraag- en aanbod kant (zeg maar marktplaats sociaal) 
waar iedereen aan mee kan doen. Hiervoor zijn voldoende 
voorbeelden en organisaties die hier veel meer over weten hoe 
je dat opzet! 

 De jeugd houdt men alleen met werkgelegenheid. Vooral als de 
economie straks nog meer gekelderd is. 

In de nota stellen wij verschillende zaken voor die zijn gericht 
op het vergroten van de werkgelegenheid zoals het 
bevorderen van lokaal ondernemerschap, omscholing van de 
beroepsbevolking richting de zorg, benutten van niche-
branches en benutten van de directe en indirecte 
werkgelegenheid van het bovenregionale bedrijventerrein 
voor agro-food.  

   
Branding en promotie   
 
 
 

Het imago is SUF, waardoor Ridderkerk niet bepaald een plaats 
waar het aantrekkelijk wonen is voor jongeren. In ieder geval is 
het imago SUF. Als jongeren de keuze hebben tussen 
Rotterdam of Ridderkerk dan is de keuze van veel jongeren: 
Rotterdam! Het aanbod aan voorzieningen is in Ridderkerk veel 
te mager en kan dat ook nooit worden omdat er onvoldoende 
vraag is. Loop 's avonds door het centrum en je weet genoeg! 
Hierbij opgeteld dat jongeren vaak blijven hangen in de plaats 
waar ze studeerden... en dat is dan niet Ridderkerk. 
 
We benadrukken teveel de negatieve kanten van Ridderkerk, 
terwijl je juist aantrekkelijkheid zouden moeten uitstralen. 
Bovenop dat suffe imago komt dat Ridderkerk vooral in het 
nieuws is als smerige woonplaats (fijnstof, lawaai). En het 
bestuur is niet bij machte om op rijksniveau daar iets aan 
gedaan te krijgen. Ook omdat ze samenwerking in regioverband 
niet weten uit te nutten. Dan liggen ze overhoop met de 
Stadsregio Rotterdam en dan hebben ze weer strubbels met 
Barendrecht over Reijerwaard etc etc. En ook gebruik maken 

De gemeente Ridderkerk deelt de rode draad in de analyse 
van de deelnemers: het is voor Ridderkerk van belang zich te 
beraden op haar aantrekkingskracht voor jonge gezinnen en 
jongeren. Daarbij speelt het imago een belangrijke rol.  
Ridderkerk is zich bewust dat ze niet hetzelfde imago heeft 
als Rotterdam. Ridderkerk heeft zo haar eigen kwaliteiten. 
En dat zou een kracht kunnen zijn. Daarvoor is het van 
belang met jonge gezinnen en jongeren te bekijken wat deze 
kwaliteiten zijn. Vervolgens zouden de gemeente, bedrijven 
en maatschappelijke partners kunnen faciliteren dat de 
Ridderkerkers en toekomstig Ridderkerkers zich meer 
bewust worden van deze kwaliteiten en het daar met elkaar 
over hebben. Zo kan een gemeenschappelijke beeldvorming 
(imago) ontstaan die past bij de werkelijkheid en de 
meningen over de mogelijke toekomst. 
Dat is een proces van lange adem waar we als gemeente 
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van actiegroepen is het bestuur niet gegeven! Ze gaan er eerder 
tegenin dan dat ze kracht gebruiken voor extra druk op hogere 
overheden! Dus wie gaat er nou wonen in zo’n plaats, als 
Barendrecht en HI Ambacht zich volop in het nieuws brengen 
als hippe woonplaats. Of het werkelijk zo is, is een hele andere 
vraag, maar imago is tegenwoordig vaak belangrijker dan de 
werkelijkheid! 
 
De kernkwaliteit van Ridderkerk zou kunnen zijn: 
Ridderkerk (historische?) schakel tussen stad en regio 
Uitleg: je hebt veel faciliteiten in een stedelijke omgeving waar je 
gebruik van kunt maken (Rotterdam, Dordrecht, Den Haag); het 
is ook een historische schakel, want vroeger was Dordrecht de 
belangrijkste havenstad van Nederland. Maar historisch kan ook 
oubollig aandoen....Maar Ridderkerk ligt ook heel mooi als je 
naar buiten wilt (Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Biesbosch, 
Groene Hart). Op veel plaatsen op loopafstand van rivieren. Dus 
je moet Ridderkerk niet kiezen als woonplaats voor 
voorzieningen IN, maar ROND Ridderkerk. De plaats waar het 
mooi en rustig wonen is. 
 
Benadruk ook dat Ridderkerk groen is en goed onderhouden 
(kan wel veel beter qua fietspaden... zie gemeente Houten) en 
dat je zelf de groencontainer niet hoeft te schrobben en dat het 
er schoon is etc. etc. We vinden dat vaak te gewoon, maar dat 
is het beslist niet. 
 
Slim investeren levert veel op! Heel vaak wordt gezegd: Ja maar 
we moeten bezuinigen. Heeft iemand al uitgerekend wat het de 
gemeente kost en derving van algemene uitkering en OZB 
opbrengsten als Ridderkerk daalt als aantrekkelijke 
vestigingsplaats? Dat zal veel effect hebben op de gemiddelde 

graag het goede voorbeeld willen geven. Daarvoor doen we 
momenteel onderzoek naar de beeldvorming rond 
Ridderkerk en zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals 
de kunstroute, de fietsroutes, het eindejaarsconcert, het 
jaaroverzicht van TV Ridderkerk, de terugblik 2011 in de 
Combinatie. Goede ideeën zijn altijd welkom. We willen u 
daarom graag uitnodigen met ons mee te denken! Dat kan 
door een mail te sturen naar: m.v.wissen@ridderkerk.nl  
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WOZ waarde van de woningen en dus de OZB inkomsten. Dus 
nu investeren kan terugbetaald worden met inkomsten van later. 
Kijk ook eens vanuit die geldstromen wat kan en ook welke 
geldstromen er zijn aan te boren op regionaal, provinciaal, 
landelijk en europees niveau voor investeringsprojecten. We 
laten vaak veel geld liggen en lobbyen te weinig bij hogere 
bestuurslagen! 

 Een voorbeeld van werken aan een goed imago zien we 
bijvoorbeeld in Barendrecht. In een wereld die digitaal is heeft 
Ridderkerk niets extra's te bieden. Barendrecht adverteert dat zij 
Glasvezel aanleggen. Als Ridderkerk dat nu eens zou gaan 
regelen met kabelaanbieders dan is het weer iets wat hip is. 
Maar dat zal wel niet kunnen vanwege bezuinigingen of ..... HET 
IS NIET DE TAAK VAN DE OVERHEID. Maar dan moet je ook 
niet zeuren dat de woonplaats vergrijst!! Dat is dan ook geen 
taak van de overheid! 

Veel Ridderkerkse bedrijven en instellingen kunnen al 
gebruikmaken van glasvezel. In steeds meer gemeenten 
worden ook woningen aangesloten op glasvezel. Vanwege 
het maatschappelijke belang van een toekomstvaste 
glasvezelinfrastructuur willen we graag dat ook Ridderkerkse 
woningen hierop worden aangesloten. Wij zijn er dan ook 
verheugd over dat een burgerinitiatiefgroep zich gaat 
inzetten voor de aanleg van glasvezel voor huishoudens. Dit 
initiatief ondersteunen we waar mogelijk. Zo is er een 
initiatiefsubsidie toegekend en een aanbevelingstekst van 
wethouder Vroegindeweij aangeleverd voor plaatsing op de 
website van de initiatiefgroep (www.glasvezelridderkerk.nl). 

Overige    
 De presentatie is ook geschikt voor een ruimer doel. Hij getuigt 

van een bestuurlijke benadering: voor de gemeenschap. Tijdens 
de presentatie dacht ik soms: de presentatie is bedoeld om een 
beleid ten aanzien van de vergrijzing te gaan bepalen, maar lijkt 
mij tevens bruikbaar om een algemener beleid – over meerdere 
beleidsgebieden, die allemaal in elkaar grijpen - vast te stellen. 

De gevolgen van de demografische verandering treffen vele 
beleidsvelden. Om die reden hebben wij de nota breed 
opgepakt.  

 Snel, concrete visies. Snelle uitvoering, die men elk moment kan 
afbreken. Ook alle huidige crises in aanmerking nemen. Om het 
beleid te richten op een situatie zoals we die in 2030 of 2040 

Eens.  
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willen hebben, is in principe OK, maar de ervaring leert dat er op 
zo’n lange termijn altijd dingen gebeuren die men niet heeft 
kunnen voorzien en die de hele boel weer anders maken. Met 
als gevolg dat er veel geld over de balk gegooid wordt omdat 
men niet meer terug kan komen van eenmaal genomen 
beslissingen. Het enige wat we kunnen doen is ons richten naar 
de situatie die we nu kennen (inclusief de crisis in de economie, 
crisis met de banken, met de EU, met de inmiddels haast overal 
bestaande graaicultuur, de veranderende mentaliteit, de 
babyboom, moeilijk vrijwilligers te krijgen enz.) en daarin snel 
met visies en uitvoering komen, die men elk moment kan 
afbreken, niet met praatstukken, vergaderingen enz.  

 Meer visie en lef zijn gewenst. Ik weet, we kiezen zelf ons 
bestuur; maar ik woon ca 20 jaar in Ridderkerk (en ook 
vergrijzend) en ik heb al die jaren nu niet bestuurders gezien die 
bevlogenheid uitstralen en/of een toekomstvisie hebben. Eerder 
de neiging om weg te kruipen achter de dijken en alles wat van 
buiten komt als boos te zien. Als ambtenaar kun je veel doen 
om visie te ontwikkelen, maar je hebt ook een paar bestuurders 
nodig die het uitdragen en op bestuurlijk niveau (en met andere 
overheden) hun mannetje/vrouwtje staan en bereid zijn om 
woorden in daden om te zetten! 

We verwachten met onze nota een stap in de goede richting 
te zetten.  

 College zou ‘rondje Ridderkerk’ moeten doen en dan persoonlijk 
aanbellen en enquête doen.  

Het college gaat op wijkbezoek als er in een wijk belangrijke 
thema’s leven, die besproken dienen te worden. Het college 
heeft naast het contact met de vele mensen en instellingen 
uit hun portefeuille ook in samenwerking met de 
wijkregisseurs contact met de wijken.  

 Ik woon in een vrije sector woning in Bolnes, een nieuw 
appartementengebouw, maar weet niet hoe de buren heten. 
Gemengd wonen is een mooi steven, maar jongeren werken 
overdag. Het zijn bovendien allemaal individuen.  

Niet alleen bij bestuurders, maar ook bij burgers is de wens 
om mensen zich bij elkaar betrokken te laten voelen. 
Bestuurders kunnen daar wel iets aan doen, maar hier bent u 
als burger zelf aan zet. De gemeente kan meewerken aan 
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Als je er alléén voor komt te staan, blijf je achter in een gouden 
kooitje. En we kunnen niet naar een aanleunwoning, want 
bijvoorbeeld in de Riederborgh geldt een maximum inkomen.  

 We zijn allemaal eenlingen. Is een trend. Maar als je buurvrouw 
nooit thuis is, dan leer je elkaar nooit kennen. Ja dat ligt  ook 
aan jezelf. 

 Je moet zelf als oudere ook bereidheid tonen om te veranderen. 
Niet alleen maar zeggen; ik zit waar ik zit en er moet van alles 
bij komen.  

bijvoorbeeld projecten die sociale samenhang bevorderen, of 
burgerinitiatieven ondersteunen. Dat doet de gemeente. We 
hebben wijkbudgetten: Wijkideeteams proberen met een 
budget van de gemeente, vaak aangevuld met geld van 
sponsoren, projecten op het gebied van sociale samenhang 
en participatie op te zetten en te ondersteunen. Verder 
worden nieuwe inwoners hartelijk verwelkomd bij de 
gemeente, met als centrale boodschap: voel je welkom, leer 
Ridderkerk kennen en voel u ‘buurman’ en wijkbewoner. 

 Ik weet dat je niet overal op kunt en wilt scoren. Maar maak 
keuzes en er kan beslist meer als je durft los te laten en 
openstaat voor gekke ideeën van burgers. Kinderen hebben de 
toekomst omdat ze nog durven dromen! 

Los laten en openstaan voor ideeën van burgers: zie de 
uitgangspunten voor participatie: ‘Inspireren? Dat doen we 
samen! Vertel de gemeente uw wensen en opvattingen en 
denk mee! (zie informatie in de Gemeentegids of haal de 
folder bij de servicebalie op het gemeentehuis) 
Gelukkig hebben we in Ridderkerk een Jongerenraad! 

Informatiebehoefte   
 Themamiddag over de gevolgen van de vergrijzing in de wijk 

organiseren! De drempel voor deze bijeenkomst is te hoog! In 
de wijken inventariseren dus. 

Goed voorstel om het thema ook in de wijken te bespreken. 
Voor de hand ligt om het op de wijkoverleggen te agenderen, 
want daar bespreken we thema’s die de wijken aan gaan. 

 Ik wil graag meer weten over dit thema, meer communicatie, én 
een appartement.  

Communicatie is een aandachtspunt voor de gemeente. 
Informatie over (in de gemeente aanwezige) appartementen 
is te verkrijgen bij Woonvisie als het om huur gaat en bij 
makelaars als het om koop gaat. Ook als er sprake is van 
nog te bouwen woningen zijn makelaars en verhuurder de 
instanties, waar informatie te halen is. 

 Een deelnemer biedt aan om zijn camper (mobiele 
promotiestudio) in te zetten als neutraal hulpmiddel bij diensten 
van de gemeente Ridderkerk met de tekst WENSEN VAN 
MENSEN uit Ridderkerk. De onderwerpen zullen zijn jeugd, 

Leuk idee om met een mobiele unit door de wijken te gaan. 
  
Het gemeentebestuur heeft echter al een keus gemaakt uit 
diverse contactmogelijkheden waarmee signalen uit de 
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ouders en vergrijzing en alles wat bespreekbaar moet kunnen 
zijn. Dagelijks zal de mobiele studio zich binnen de gemeente 
Ridderkerk begeven op de diverse locaties en horen wat men 
als burger te wensen heeft maar zal niet politiek getint zijn en 
volledig neutraal, dit voor bijv. een periode van zes maanden. 
Alles zal dan digitaal worden vastgelegd ter plaatse. Mensen 
zullen onder genot van een kopje koffie vertrouwelijk hun 
wensen of andere zaken bekend kunnen maken. Daaruit krijgt 
de gemeente een veel beter inzicht in wat er uiteindelijk leeft 
binnen de gemeente Ridderkerk, en ook nog eens per regio. Zij 
kunnen daarnaast hun verslag hiermee doen en aan de slag 
gaan voor de komende jaren. Nu gebeuren er zaken die volgens 
de meeste burgers blijven liggen en worden er dure rapporten 
gemaakt die uiteindelijk in de kast verdwijnen. Denk na want het 
plan staat klaar maar moet wel met goedkeuring en financiële 
ondersteuning gaan plaatsvinden en zal uniek zijn voor 
Nederlandse begrippen. 
Ridderkerk komt niet over als oubollig, maar haar bestuur wel, 
neem het bestuur burgemeester en wethouders, ze zijn er wel 
maar stralen geen persoonlijkheid uit. Bijvoorbeeld neem de 
streekbladen, want die lezen de jongeren echt wel, Dan staan 
daarin de burgemeester of wethouders, maar met de normaalste 
zaken van de wereld en dat trekt jongeren zeker niet aan, Het 
bestuur moet zich meer profileren naar jongeren toe, 
Draagkrachttonen, daar trek je investeerders mee aan dus ook 
jongeren. Voorbeeld: een midden/kleinbedrijf in Ridderkerk heeft 
een mooie sportschool op een goede locatie, vraagt aan in de 
sportschool een zonnebankstudio, krijgt nul op rekest omdat er 
genoeg zijn in Ridderkerk. Nee zo werkt het niet huidige 

samenleving worden op te pikken. In de Uitgangspunten voor 
Participatie in Ridderkerk 2010 staan die keuzes. En in de 
folder ‘inspireren? Dat doen we samen!’. Die folder nodigt 
mensen uit om hun wensen en opvattingen te vertellen aan 
het gemeentebestuur. De gemeente deelt de folder overal uit 
en hij is ook verkrijgbaar op het gemeentehuis en via de 
website van de gemeente. In de folder staan alle gekozen 
manieren om ervoor te zorgen dat mensen hun wensen op 
de juiste plek kwijt kunnen.Een kleine greep uit de keuzes uit 
die folder; manieren om contact te hebben en dingen 
bespreekbaar te maken met de wijkbewoners (en dus ook 
met jongeren): 
1.       Het bestuur gaat de wijk in op het moment dat de wijk 

daar om vraagt of als er zaken spelen die bestuurlijke 
aandacht nodig hebben. 

2.       Ook heeft het college een spreekuur waar mensen hun 
verhaal en eventuele klachten kwijt kunnen. 

3.       Verder worden in diverse wijken spreekuren 
gehouden. Bij deze spreekuren zijn medewerkers van 
de gemeente, politie, Woonvisie en Sport en Welzijn 
aanwezig. Op deze spreekuren kunnen mensen hun 
zorgen en wensen kenbaar maken. 

4.       Ook het inzetten van wijkregisseurs draagt bij aan het 
contact met de inwoner van Ridderkerk. De 
wijkregisseurs hebben contacten met bewoners en 
organisaties die in wijken actief zijn. Zo pikken zij 
signalen op, die ze doorgeven aan het bestuur. 

  
Het gemeentebestuur is er daarnaast trots op dat we in 
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jongeren willen alles ineen, makkelijk en goedkoop, dus niet 
eerst naar de sportschool dan zonnebanken etc. Ik heb zo veel 
legio voorbeelden en die wilde ik eigenlijk eens gaan 
samenvatten in de mobielestudio WENSEN VAN MENSEN dan 
komt er een beeld, het bestuur beweegt zich nauwelijks binnen 
Ridderkerk, Ja wel na het echtpaar van 50 of 60 jaar getrouwd 
of een opening, dat trekt jongeren niet, ook niet de ouderen. 
Ouderen zijn ook geïnteresseerd in jongeren. 

Ridderkerk een actieve Jongerenraad hebben. De 
Ridderkerkse jongeren die in dat platform zitten, helpen het 
gemeentebestuur om te luisteren naar wensen en ideeën 
van de Ridderkerkse jongeren en om rekening te houden 
met de zaken die zij belangrijk vinden. 

 Ontwikkel een ‘consultatiebureau’ (informatiepunt) voor 
ouderen. En stimuleer seniorenvoorlichters in die 
consultatiebureaus 

Dit is een voorstel dat al eerder is bekeken. Onderzoek geeft 
aan dat huisartsen voldoende bereikbaar zijn voor oudere 
mensen. De Stichting Welzijn Ouderen is zeer actief in het 
bezoeken van ouderen en het op een laagdrempelige manier 
informeren van ouderen. Ook in De Wijzerplaats zijn 
ouderenadviseurs actief. Maatschappelijke partners die te 
maken hebben met (o.a.) ouderen die zorg mijden maar wel 
hulp nodig hebben of waar complexe problematiek speelt, 
pakken dit gezamenlijk op in het Lokaal Zorgnetwerk. De 
lokale zorgstructuur wordt op het moment onder de loep 
genomen. Hierbinnen is aandacht voor alle doelgroepen, dus 
ook ouderen. 

 Meer informatie gericht op mensen die nu oud zijn. Hen in elk 
geval laten weten wat er voor hen gebeurt.  

De Stichting Welzijn ouderen brengt eind van het jaar weer 
een seniorenwijzer uit. Hierin staat specifieke informatie voor 
ouderen op allerhande levensdomeinen. In de Combinatie 
wordt door maatschappelijke partners regelmatig informatie 
verstrekt. Ook op het gebied van ouderen. 

 Communicatie moet beter. Laat weten wat je met de uitkomsten 
van participatie doet. Maak over dit thema een digitale 
nieuwsbrief maar doe ook iets op papier.  

Dank voor suggestie. Hopelijk leest u in het document – dit 
document – hoe de gemeente zorgt dat de uitkomsten van 
participatie en de antwoorden ook terecht komen bij al 
degenen die mee hebben gewerkt aan de participatie. 
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 Het is een feit dat allochtone ouderen en met name Molukse 
ouderen en hun omgeving niet genoeg geïnformeerd zijn over 
de laatste ontwikkelingen. Daarom is het van groot belang dat er 
op lokaal niveau ook aan goede voorlichting en 
belangenbehartiging wordt gedaan. Seniorenvoorlichters uit 
eigen groep kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. 
Voorlichting over o.a. WMO, Voorzieningen, Mantelzorg (imago 
mantelzorgers moet verbeteren. Drempel verlagen voor 
allochtone groep. Beginners hebben begeleiding en structuur 
nodig. Niet iedereen weet dat mantelzorgers professionele 
ondersteuning kunnen krijgen), PGB, Reguliere zorg. Verder 
moeten we arbeidsplaatsen creëren (consultatiebureau voor 
ouderen, allochtone zorgconsulenten in gezondheidscentra, 
allochtone seniorenvoorlichters/intermediairs) 

De Stichting Welzijn Ouderen heeft jarenlang geprobeerd om 
allochtone ouderen te bereiken. Hieraan bleek geen behoefte 
te zijn en om die reden zijn de inspanningen gestaakt. 
  
Wij zullen in overleg treden met de organisaties om te bezien 
hoe de informatievoorziening kan verbeteren. 
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Bijlage B Reactie Maatschappelijke Partners  



DE DEMOGRAFISCHE TOEKOMST VAN RIDDERKERK   

88/101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© feldbrugge c/o tekeningenbank 2012  



DE DEMOGRAFISCHE TOEKOMST VAN RIDDERKERK   

89/101 

Deelnemers:  
1. Jaap van Dijke directeur Riederborgh,  
2. Sabina Rollema directeur SWOR en steunpunt mantelzorg,  
3. Ton Remans voorzitter Stichting Evenementen Ridderkerk,  
4. Joke van Vliet Atrium makelaardij o.g. Ridderkerk b.v. 
5. Arianne van Geel Woonvisie manager wonen,  
6. Marlene Balvert manager zorg en diensten Aafje voor BAR Ronde Sant Reijerheem en thuiszorg  
7. Yvonne Boer-van Laak. Bestuurslid SWOR stichting duurzaam ondernemen RONDO  
8. (afgemeld) Twan Theelen Stichting Sport & Welzijn 
 
 
 
Vooraf   
 Waarom zouden we niet gewoon voor goud gaan?!  Goed uitgangspunt! 
 Let op dat je de inwoners duidelijk moet maken dat dit NU AL aan de 

gang is. Het is niet een probleem van de toekomst, het is al aan de gang! 
Eens. 

 De ‘oudere’ bestaat niet. Het zijn allerlei soorten mensen. Zoals actieve 
en niet actieve, mobiele en niet mobiele, enz.  

Eens. 

   
Transformatie 
woningvoorraad 

Toekomstbestendig bouwen is de uitdaging. In de huizen waar de 
ouderen van nu straks niet meer wonen, moeten jonge gezinnen gaan 
wonen. Mensen gaan meer om kwaliteit vragen. Ga werken aan die 
kwaliteit. 

 Mensen willen in hun eigen wijk blijven wonen. In de praktijk blijkt dat 
veelal niet meer mogelijk, omdat er geen passende woonruimte/zorg is. 
De tijd is nabij dat veel van de huidige wensen – in eigen aangepaste 
woning blijven wonen - niet meer betaalbaar zijn. We vinden dit 
onwenselijk. 

 Verzorgingshuizen verdwijnen en worden verpleeghuizen, en 
verpleeghuizen worden momenteel niet uitgebreid. Dus mensen moeten 
heel lang thuis blijven. Als je dus praat over woningbouw, houd rekening 
met dit aspect! 

De kaders voor de woningvoorraadontwikkeling in Ridderkerk 
zijn recent (2011) vastgelegd in een Woningbouwstrategie, 
een Werkboek woningbouwstrategie en prestatieafspraken 
met de Stadsregio en Woonvisie tot 2015 met een doorkijk 
naar 2020. In 2014 wordt geëvalueerd om te bezien of en 
waar bijstelling gewenst is.  
In de bestaande situatie zien we dat vraag en aanbod op de 
woningmarkt niet op elkaar aansluiten. Er is – net als in de 
rest van Nederland – weinig doorstroming op de woningmarkt. 
Het is duidelijk dat mensen langer in hun eigen woning willen 
blijven wonen. Door gebrek aan voldoende plaatsen in de 
verpleeghuizen zal dat ook moeten.  
De kwaliteit van de woning en de mogelijkheden tot 
aanpassing van de woning worden daarom steeds 
belangrijker. In paragraaf 3.1. is dit beschreven. 
Ingrepen in de bestaande voorraad zullen nodig zijn, omdat 
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Ridderkerk geen nieuwbouwlocaties meer heeft.  
In goed overleg met de partners van de gemeente wordt de 
woningvoorraadontwikkeling in de wijken vorm gegeven. Voor 
iedere wijk is een wijkontwikkelingsprogramma vastgesteld, 
dat regelmatig van een up-date wordt voorzien.  
Ontwikkelingen in de woningvoorraad worden per wijk getoetst 
aan het wijkontwikkelingsprogramma, waarbij een 
evenwichtige bevolkingsopbouw een grote rol speelt. 

 Kangoeroewoningen / wooncontainer in de tuin? Als je naar de 
Ridderkerkse wijken kijkt, kan dat bijna nergens. Tuinen zijn te klein, 
deuren te smal, en badkamers te klein. Opkopen, slopen en wat anders 
bouwen is normaal gesproken de beste oplossing voor de collectieve 
particuliere woningvoorraad. Je kunt wel investeren, maar je blijft toch 
tegen de verouderde norm aanhikken. Je ziet nu al dat de huizen uit de 
jaren 60 en 70 langer te koop staan dan de andere woningen. Nieuwe 
woonunits toevoegen kan dus alleen bij de huizen van ‘80. Krijg je weer 
duplexwoningen. Maar nieuwe duplexwoningen zijn straks te duur. Verzin 
dus meerdere oplossingen. 

 Investeren in leefbaarheid betekent ‘meeflexibelen’ met de mensen die er 
wonen. Dus niet alleen investeren in de ouderen die er nu wonen, maar 
ook in de jongeren die komen. Let ook op veiligheid hier. 

 In Duitsland: subsidie van gemeente op het kopen van een huis om 
mensen aan te trekken. Idee om uit te werken? 

Zoals hiervoor aangegeven zijn wij met u van mening, dat 
ingrepen in de bestaande woningvoorraad nodig zijn om de 
voorraad aan te passen aan de wensen van deze tijd.  
Het gaat daarbij om andermans bezit. De gemeente zal dus 
zeker faciliterend willen optreden, maar is mede afhankelijk 
van de initiatieven uit de markt. 
In Woonvisie vindt de gemeente in ieder geval een goede 
partner om ingrepen in de bestaande voorraad te kunnen 
realiseren. 
De gemeente streeft er met de partners naar de wijken voor 
alle doelgroepen aantrekkelijk te maken en te houden. Dat 
leefbaarheid en veiligheid daarbij een grote rol spelen wordt 
erkend. Deze onderwerpen komen dan ook terug in de 
wijkontwikkelingsprogramma’s.  
Subsidies geven op koophuizen werkt marktverstorend / 
prijsopdrijvend. Wij zijn daar geen voorstander van. Het is 
beter om te zorgen voor voldoende woningen in verschillende 
prijsklassen. Uiteraard zal er dan wel eens verhuisd moeten 
worden. Door binnen de wijken variatie in de woningvoorraad 
te brengen proberen we te faciliteren, dat er binnen de wijk 
een stap in de wooncarrière kan worden gedaan voor wie dat 
graag wil. 

Investeren in 
openbare ruimte 

  

 Aandacht wordt gevraagd voor verloedering en criminaliteit (thuiszorgers 
durven niet meer naar de nachtdienst – in elkaar geslagen, banden lek, 
enz.). Dit is niet oorzaak van de demografische ontwikkelingen, maar is 

We moeten ons richten op de sociaal onveilige plekken in 
Ridderkerk en gelijktijdig voorlichting aan de inwoners geven. 
Door middel van preventie is veel leed te voorkomen.  
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wel een trend! Dit moet in het document duidelijk worden meegenomen! 
 Zoek een nieuwe vorm van leefbaarheid en een nieuwe invulling van 

kwaliteit. 

In de nota Integraal Veiligheidsbeleid komt de veiligheid in 
Ridderkerk aan de orde. Wij gaan bij de besprekingen over die 
nota na of het wenselijk is specifieke doelgroepen - waaronder 
ouderen - apart te belichten. 

Concentreren 
voorzieningen 

  

 Voorzieningen verdwijnen, maar ook komen er voorzieningen bij (voor 
ouderen bijv.). Schaalvergroting is ook gaande, maar dat is in Ridderkerk 
al eerder gebeurd. Voorzieningen verdwijnen niet alleen, maar krijgen 
andere bereikbaarheid. Ze worden verplaatst en komen terecht bij 
huisartsen enz. Ze zouden meer geconcentreerd terecht moeten komen 
op andere plekken in de wijken. Let op hoe je de beschikbaarheid van 
voorzieningen kunt blijven garanderen.  

 Oplossingen liggen voor een deel in de inzet van vrijwilligers en het 
ruimtelijke concentreren van accommodaties – door combinaties te 
maken van faciliteiten en voorzieningen. Het ruimtelijk of functioneel 
combineren van activiteiten kan in een wijk of in een gebouw. Veel 
wensen bij elkaar in de buurt. Niet aan de rand van Rotterdam, maar 
binnen in de wijken. Zoals in het centrum van Ridderkerk.  

 Verdichten en vervlechten vraagt ook lef. Want je maakt ook keuzes voor 
wat je ergens NIET doet. Let op: marktpartijen stappen er alleen in als er 
wat te verdienen valt.  

‘Verdichten en vervlechten’ van voorzieningen is een 
bouwsteen waarbij naar de mogelijkheden van het 
combineren van functies wordt gekeken. Voorzieningen 
kennen een eigen schaalniveau, sommige voorzieningen zijn 
voor heel Ridderkerk, andere functioneren binnen een wijk of 
buurt. Veranderingen in vraag en aanbod zullen het gevolg 
zijn van de demografische veranderingen. Ook de 
beschikbaarheid en vitaliteit van de bestaande ruimten zijn 
belangrijke factoren. In de Accommodatienota scholen is 
hiermee ook al rekening gehouden.  
 
De gemeente blijft zich inzetten om gunstige combinaties 
tussen publieke en private partijen te stimuleren. We gaan ook 
bij andere gemeenten verkennen waar wij de samenwerking 
met private partijen kunnen verbeteren en hoe dat te doen. 
We blijven en gaan ons voordeel doen door te leren van 
ervaringen van elders.  

 Domotica: technisch is alles mogelijk. Maar werkt niet altijd. Face tot 
face-contacten zijn altijd nodig. Zorg dat je je voorzieningen mobiel 
maakt. Dat ze ingezet kunnen worden waar ze nodig zijn. En niet meer: 
‘ga naar de huisartsenpost in Rotterdam!’ 

 De uitbreiding (decentralisatie) van de WMO komt, maar is er budget? Er 
zijn mensen nodig – handen aan het bed – maar die mensen zijn er niet. 
Huishoudelijke zorg bijv. kan de gemeenschap niet meer betalen. Als het 
niet een andere invulling krijgen, crasht het systeem. We moeten dus 
‘een stip aan de horizon zetten’, dus met elkaar bepalen waar we op de 
lange termijn willen terechtkomen, zodat we eraan kunnen gaan werken. 
Zomaar in het wilde weg maatregelen nemen, heeft geen zin.  

 Er is een driedubbele vergrijzing in Ridderkerk, maar er is een 

Op het gebied van zorg is Ridderkerk sterk afhankelijk van 
beslissingen van de rijksoverheid. We weten ook dat er een 
verschil is tussen vraag en aanbod in de kwantitatieve en 
kwalitatieve zin. Kwantitatief betreft de afstand die er dreigt te 
ontstaan tussen wat er in financiële en personele zin wenselijk 
en mogelijk is. En kwalitatief betreft de afstand tussen wat 
voor zorg gewenst is en wat er beschikbaar is. Een deel van 
de oplossingen zal gevonden kunnen worden in het beter 
functioneren van de institutionele zorg. Hierop heeft de 
gemeente geen invloed.  
 
Wat de gemeente wel kan bevorderen – soms heel indirect – 
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vierdubbele nood in verzorging (personeel).  is het mobiel maken van voorzieningen zodat ze naar mensen 
toekomen in plaats van andersom, slimmer werken, 
infrastructurele oplossingen (zo bouwen dat ouderen beter 
voor elkaar kunnen zorgen), organisatorische oplossingen 
(herziening van de taakdifferentiatie) en inhoudelijke 
oplossingen (meer preventie).  
 
Onze ideeën hierover zijn in het Wmo-beleidsplan neergelegd 
dat onlangs is vastgesteld en ingaat op de komende vier jaar. 
De ‘decentralisatie begeleiding’ gaat hier ook verder op in.  
 
Bij de evaluatie van de huishoudelijke hulp – die nu 
plaatsvindt – nemen wij uw adviezen en zorgpunten eveneens 
mee.  

 De ontwikkelingen vragen ook een investering van sociale groepen in 
elkaar. Ook in Ridderkerk is er een verschil tussen mensen die op 
confessionele basis en op openbare basis keuzes maken. Zie scholen, 
zorg, enz. Je kunt niet zomaar zeggen: we hebben één nieuwe school, 
ga daar maar heen. Maar we moeten tóch keuzes maken: óf verderop 
naar school óf samen naar school.  

Niemand kan de uiteindelijke keuze beter maken dan de 
maatschappelijke partners zelf. Wij zijn ons ervan bewust dat 
het gaat om samenwerking tussen mensen en culturen. De 
gemeente kan de randvoorwaarden aangeven, voor het 
overige zijn de partijen zelf aan zet.  

 Initiatieven zijn er nu al van mensen die nu al samen bedenken hoe ze 
voor elkaar zorgen. Die bijvoorbeeld samen een schoolgebouw opkopen 
en daarin hun eigen wonen en zorg zelf regelen.  

Er is een aantal van dit soort voorbeelden in Nederland en 
vindt dit zeer positief. Wij juichen creatieve oplossingen toe en 
faciliteren ze - planologisch juridisch - waar mogelijk. In de 
voorlichting zullen wij ook dergelijke initiatieven naar voren 
brengen zodat ook andere hierdoor geïnspireerd kunnen 
raken.  

 Sport stimuleren is van belang. Huisartsen en verzekeraars zeggen 
tegen mensen met gezondheidsproblemen dat zij wat aan hun 
gezondheid moeten doen. In Ridderkerk is dit een knelpunt, want er zijn 
gemiddeld lagere inkomens.  

De gemeente werkt aan beleid en vormt een netwerk ten 
aanzien van gezondheid en bewegen. Wij doen dit met als 
doel om bewoners met gezondheidsproblemen te stimuleren 
met gerichte bewegingsprogramma’s.  
 
Daarnaast beschikt de gemeente over de Nota ‘Beweegvisie’ 
waarin de relatie tussen sport, bewegen, gezondheid en 
sociale activering wordt gelegd.  
In de nieuwe sportnota - gepland 1e kwartaal 2013 – gaan we 
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de Beweegvisie vertalen naar een uitvoeringsprogramma dat 
op de praktijk is gericht. 
 

 Welzijn! Welzijn wordt gemist. Welzijn kan voorkómen dat mensen 
specialistische zorg nodig hebben. Preventie dus. Een kwartje aan 
welzijn bespaart een euro in de zorg.  

De woonomgeving, lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
onderwijs, recreatie en sociale contacten zijn sterk gerelateerd 
aan welzijn. Op deze onderwerpen is ingegaan bij 
woningvoorraad, openbare ruimte en voorzieningen. 
Belangrijk is de toevoeging ‘preventie’. Het voorkomen van 
problemen bij inwoners en het inspelen op ‘de nieuwe vraag’ 
zijn van belang.  

Mobiliteit/collectief 
vervoer 

  

 In de grotere vraag naar woningen voor ouderen ook de bereikbaarheid 
meenemen!  

De gemeente doet dit zeker. Bij de concentratie van 
voorzieningen is dit goed mogelijk. Een aantal functies zal 
mogelijk in de toekomst naar de inwoners toekomen in plaats 
van dat de inwoners naar de voorzieningen komen. Dit past bij 
een oudere bevolking die langer zelfstandig blijft wonen. 

 Ict-oplossingen: vrienden die in een klein doosje zitten, komen die je ook 
helpen als je in nood zit? 

Met ICT is veel mogelijk. De ouderen van 2030 zullen ook 
meer vertrouwd zijn met de kansen van ICT dan de huidige 
ouderen. Direct menselijk contact is onvervangbaar in vele 
situaties. Dus ICT is een uitkomst voor vele, maar niet voor 
alle behoeften.  

 Toegankelijkheid is niet alleen fysiek maar ook of je mee kunt doen. 
Welzijn loopt ook tegen grenzen aan: vrijwilligers zijn moeizaam te 
vinden. We moeten economische sommetjes maken: wat kosten 
preventie-investeringen en hoeveel bespaar je daarmee.   

 We moeten het ook over het vrijwilligersprobleem hebben. Door allerlei 
oorzaken neemt de werkdruk daar gigantisch toe. We stevenen af op een 
collectief burnout! De overheid jaagt iedereen de arbeidsmarkt op en 
doet tegelijkertijd een dringend beroep op mantelzorg. Dat klopt niet.   

De zelfredzaamheid moet toenemen. Dat is wenselijk, we 
kunnen ook niet anders. Er kleeft wel een MAAR aan. Het is te 
eenvoudig om aan te nemen dat de geschatte toename van 
de zorgvraag door de informele zorg kan worden opgevangen. 
Inwoners van Ridderkerk wensen juist professionele zorg en 
mensen zijn zeker bereid te zorgen, maar niet zo intensief als 
nodig is. Met de daling van het aantal jongeren en de toename 
van de arbeidsparticipatie van vrouwen zal het al lastig zijn om 
de huidige informele zorg op peil te houden. Mantelzorg is 
geweldig, maar niet altijd wenselijk en niet altijd mogelijk. De 
gemeente wil alternatieven stimuleren, maar heeft hierin een 
beperkte invloed.  

 De afname van de beroepsbevolking is ook het kleiner worden van de Informele zorg zal in de toekomst niet eenvoudiger worden. 
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grote groep die informele zorg kan bieden. De vraag of mantelzorg en arbeidsdeelname goed samen 
kunnen gaan is relevant. Ervaringen uit het buitenland 
(Scandinavië en UK) laten zien dat een hoge 
arbeidsdeelname van oudere vrouwen en mantelzorg goed 
samengaan. Men is blijkbaar bereid om naast werken ook 
zorg te geven. Wel is het van belang om naar de intensiteit 
van arbeid en zorg te kijken. Hoe meer uren gezorgd wordt, 
hoe minder uren gewerkt. De zorg die mannen inzetten zou 
misschien kunnen groeien. Tijd en geld spelen een rol. 

Innovatie, 
scholing en 
werkgelegenheid 

  

 Differentiatie op de arbeidsmarkt is nodig.  Differentiatie op de arbeidsmarkt is inderdaad nodig om de 
gehele Ridderkerkse beroepsbevolking perspectief op werk te 
bieden. De sturingsmogelijkheden van de gemeente zijn 
echter betrekkelijk beperkt. Ons economisch beleid richt zich 
niet specifiek op het creëren van arbeidsplaatsen op een 
bepaald opleidingsniveau. Ook bijvoorbeeld agro-logistieke 
bedrijven hebben behoefte een werknemers met 
uiteenlopende opleidingsniveaus. Voor kaderfuncties worden 
veelal mensen met een hbo- of academische opleiding 
gevraagd, terwijl er voor de meer uitvoerende functies 
behoefte bestaat aan mensen van vmbo t/m mbo+ niveau. 

 Waarom komen studerende jongeren niet terug?  Hierbij is een breed scala aan factoren van invloed. 
Individuele omstandigheden spelen hierbij een beslissende 
rol. Naast factoren als werk of een relatie elders zijn ook de 
woonvoorkeuren van jongeren van belang. Een deel van de 
afgestudeerden geeft bijvoorbeeld de voorkeur aan een 
hoogstedelijk woonmilieu dat Ridderkerk niet kan bieden. 

 Innovatieve projecten moet je als gemeente faciliteren. Dan komt de 
concurrentie vanzelf. De een kan betalen en de ander niet. Je kunt als 
gemeente faciliteren door innovatieve projecten het criterium mee te 
geven dat iedereen aan bod moet kunnen komen. En je kunt ook 
faciliteren door bijv. de regelgeving gemakkelijker te maken. Als we dit in 
Ridderkerk niet doen, dan gaan mensen naar het buitenland of naar 

Als gemeente proberen wij de juiste randvoorwaarden voor 
innovatie te creëren. Zo maakt de ontwikkeling van Nieuw 
Reijerwaard tot bedrijventerrein verdere groei van het agro-
logistieke cluster mogelijk. Dankzij deze clustering van 
gelijksoortige bedrijven kan de aanwezige innovatiekracht ten 
volle tot zijn recht komen. 
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Barendrecht.   
Ook op meer directe wijze stimuleert de gemeente innovatie. 
Zo zetten wij ons samen met een burgerinitiatiefgroep in voor 
de aanleg van een glasvezelnetwerk naar woningen. Zo’n 
netwerk biedt volop mogelijkheden voor innovatieve 
toepassingen ten dienste van onze inwoners. 
 

 Er is veel innovatieve denkkracht in Nederland. Zoek die op, en pas die 
in Ridderkerk toe.    

Het gemeentebestuur stelt de burger centraal en betrekt 
mensen actief bij de totstandkoming van het gemeentelijke 
beleid. Op die manier benutten wij de denkkracht van de 
inwoners van Ridderkerk ten volle. Daarnaast doen wij ons 
voordeel met goede ideeën van elders. Zo hechten wij groot 
belang aan de pluriformiteit binnen onze ambtelijke 
organisatie en aan de open houding van onze medewerkers 
ten opzichte van ideeën uit wetenschap en samenleving. 

Branding en 
promotie 

  

 Laat zien wat de aantrekkingskrachten van Ridderkerk zijn. Ridderkerk 
doet veel te weinig aan PR. Nederlanders kennen ons alleen van de 
filemeldingen. Schrijf dus positiever over jezelf: we hebben een 
universiteit, de grootste haven om de hoek! 

 Vertel wat Ridderkerk te bieden heeft. Hoe zet je Ridderkerk beter op de 
kaart? Niet altijd zeggen dat we de meest grijze bevolking hebt, en 
ingeklemd bent tussen asfalt en water, met lucht en geluidproblematiek 
en een laag opgeleide bevolking. Er zijn goede dingen in ridderkerk. Het 
ligt midden in de bedrijvige randstad waar je het dorpsgevoel beleeft, de 
belasting is er niet hoog, het is lekker rustig en voor rijke ouderen 
fantastisch wonen. Goed gelegen tussen Rotterdam en de ‘Vlaamse 
Ruit’, met goede verbindingswegen, enz.  Rotterdammers, kom hier 
werken!  Kijk niet naar de slechte  PR van nu, maar naar hoe de PR van 
2030 moet zijn. Hoe leuk is het in 2030 in Ridderkerk?  

De gemeente Ridderkerk deelt de rode draad in de analyse 
van de deelnemers: het is voor Ridderkerk van belang zich te 
beraden op haar aantrekkingskracht voor jonge gezinnen en 
jongeren. Daarbij speelt het imago een belangrijke rol.  
Ridderkerk is zich bewust dat ze niet hetzelfde imago heeft als 
Rotterdam. Ridderkerk heeft zo haar eigen kwaliteiten. En dat 
zou een kracht kunnen zijn. Daarvoor is het van belang met 
jonge gezinnen en jongeren te bekijken wat deze kwaliteiten 
zijn. Vervolgens zouden de gemeente, bedrijven en 
maatschappelijke partners kunnen faciliteren dat de 
Ridderkerkers en toekomstig Ridderkerkers zich meer bewust 
worden van deze kwaliteiten en het daar met elkaar over 
hebben. Zo kan een gemeenschappelijke beeldvorming 
(imago) ontstaan die past bij de werkelijkheid en de meningen 
over de mogelijke toekomst. 
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Dat is een proces van lange adem waar we als gemeente 
graag het goede voorbeeld willen geven. Daarvoor doen we 
momenteel onderzoek naar de beeldvorming rond Ridderkerk 
en zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals de kunstroute, 
de fietsroutes, het eindejaarsconcert, het jaaroverzicht van TV 
Ridderkerk, de terugblik 2011 in de Combinatie. Goede ideeën 
zijn altijd welkom. We willen u daarom graag uitnodigen met 
ons mee te denken! Dat kan door een mail te sturen naar: 
m.v.wissen@ridderkerk.nl  

overige   
 Wat gaan we nu oplossen? Kunnen wij de stip op de horizon zetten en 

hoe gaan we dat bereiken, dan gaan we investeren in de keuzes. Niet 
oplossingen bedenken om oplossingen te bedenken. Alles hoeft niet in 
Ridderkerk te zijn, als het maar om de hoek zit.  

Helemaal eens. Ridderkerk is geen eiland en voor de 
inwoners en vele anderen zijn de gemeentegrenzen niet meer 
dan administratieve grenzen. 

 Is het een trend dat nieuwe inwoners uitkeringen hebben? Neem het 
probleem van Rotterdam niet over!  

Hiervan acte. 
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 Ridderkerk is te defensief. Steek je energie niet in het verzet, maar maak 
de noodzaak van keuzes helder. Nu moeten we wat doen, over 5 jaar 
hoeft het niet meer, dan is het te laat. Misschien moet die stip op de 
horizon niet op 2030 staan, maar op 2015! Het probleem is urgent, we 
moeten morgen beginnen! Dit moeten vooral de marktpartijen roepen! 
Dat moet niet alleen door de politiek worden aangepakt: hoe kan je de 
samenwerking in de wijk vormgeven. We moeten het heft zelf in handen 
nemen, want je moet niet afhankelijk zijn van politiek gepraat. Als 
maatschappelijke partners moeten we dit samen oppakken.  
Belanghebbenden: de bewoners én de ‘markt’ in Ridderkerk moeten we 
interesseren voor het probleem; we moeten deze twee aan elkaar 
koppelen en dat aan de politiek aanbieden. Dus dit moeten we niet de 
politiek laten doen, maar de markt. 

Helemaal eens.  
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 Bespreek de input van deze sessie niet met de raad, maar eerst met de 
afzonderlijke politieke partijen. Dan kunnen ze zich mede 
verantwoordelijk voelen. Per partij vragen dat ze alleen een idee 
verwerpen als ze zelf een andere oplossing hebben. Het gaat om burgers 
in kwetsbare situaties. Gewoon nee zeggen kan niet, dwing de politieke 
partijen om verantwoordelijkheid te nemen.  

We betrekken de raad zorgvuldig bij dit proces, maar we 
kiezen hiervoor de manier die in Ridderkerk te doen 
gebruikelijk is.  

   
Telefonisch 
advies van T. 
Theelen 

Besteed aandacht aan hoe we het gaan organiseren. Er is een 
versnippering van maatschappelijke organisaties. Behoefte bestaat aan 
meer verbinding.  

De gemeente gaat een groot aantal organisaties uitnodigen de 
overlap te inventariseren en hierover afspraken te maken. 
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