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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 4 juli 2013, ter bespreking van 
de voorstellen van burgemeester en wethouders, Gemeentestukken 2013 - 242 en 265, 
agendapunten 5 en 6, respectievelijk, tot het vaststellen van de grondexploitatie Park Ringdijk 
Slikkerveer 2013 en het bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer; 

overwegende dat: 

...!. Dafum Par. 

a/c/i. / KoP'e f 
Besf. | 

1. zowel de Scouting als de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) behoefte heeft 
aan een (nieuw) onderkomen; 
door het noodzakelijk inpassen van het onderkomen van de Scouting en de HHG in het 
bestemmingsplan Ringdijk minder groen overblijft in het beoogde parkje; 
in de dichtbebouwde wijken Slikkerveer en Bolnes, na diverse verdichtingen door woningbouw 
( o.a. Park Bolnes en Electropark,), al niet veel parkachtige groenvoorzieningen meer over 
zijn; 

2. 

3. 

spreekt dat groen bijdraagt aan de leefbaarheid binnen de wijk en daarbij in ieder geval groen waar 
mogelijk gecompenseerd dient te worden binnen dezelfde wijk; 

verzoekt het college: 
1. de raad voor te stellen de bestemming van de volgende locaties middels een 

(postzegel)bestemmingsplan te wijzigen in groen / park: 
o Prins Bernhardstraat/Hollandsestraat in Slikkerveer (voormalige basisschool De 

Reijer) 
o Strook tussen Juliana van Stolbergstraat en Prinses Irenestraat in Slikkerveer (huidige 

locatie scouting St. Joris, met behoud van het verenigingsgebouw van de 
postduivenvereniging) 

o Generaal Smutsstraat in Bolnes (voormalige basisschool De Riederwaard) 

2. bij toekomstige (wijzigingen van) bestemmingsplannen voor beide wijken, groencompensatie 
als één van de uitgangspunten te hanteren en in het voorstel expliciet aan te geven wat de 
invloed van deze motie is geweest op het dan voorliggende voorstel, 

3. de raad uiterlijk 28 november 2013 de onder 1 verzochte voorstellen aan de raad voor te 
leggen; 

en gaatjwer-totde orde van de dag. 


