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Echt voor Ridderkerk  Algemene Beschouwingen, 3 november 2016  

 

Vandaag wordt de begroting 2017-2020 behandeld. 

In september dit jaar gaf onze wethouder financiën mw. Keuzekamp aan dat ons weerstand 

vermogen goed is. In de krant praat ze dan over gratis OV 65+ers met AOW en de Ridderkerk-pas. 

Met het gratis openbaar vervoer zijn wij blij, alleen de beperking ‘voor AOW’ spreekt ons minder aan. 

Maar laten we eerst afwachten of het gebruik van het openbaar vervoer toe neemt.  De laatste is een 

vervanger voor de Rotterdampas die gesubsidieerd voor minima korting gaf en ook de pluim voor 

Mantelzorgers is niet nieuw. In dat zelfde artikel  geeft ze aan dat er twee miljoen gereserveerd moet 

worden, uit de algemene reserve gehaald moet worden voor sloop in het kader van het Integraal 

Accommodatie plan.                                                                                                      

In de begroting lezen we vervolgens dat we een aantal belangrijke financiële risico’s hebben, waarbij 

op één en twee staan risico’s die kunnen voortvloeien uit de GR BAR, en op drie risico’s die kunnen 

voortvloeien uit de GR Nieuw Reijerwaard! 

Ook Echt Voor Ridderkerk is kritisch ten aanzien van de GR BAR ( de ambtenaren samenwerking 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). In gesprekken met bewoners en organisaties hoor je 

veelal de klacht dat de gemeente steeds verder van de burger af komt te staan, o.a. door de 

‘schaalvergroting.  De tevredenheid cijfers die wij als raad gepresenteerd krijgen geven naar ons idee 

een vertekend beeld. Het gaat ons om waar de burgers tegen aan lopen!                                                                                                                                 

De wachttijden aan de telefoon zijn korter! Het invoeren van een keuzemenu heeft gewerkt.  Dat is 

positief. De nieuwe ‘NR BAR afvalbeheer’ functioneert globaal naar tevredenheid.  Maar een adder 

onder dit  gras is het  inzamelen  van oud papier door Ridderkerkse verenigingen.  Hen is gezegd dat 

de kosten gelijk getrokken moeten worden met Barendrecht en Albrandswaard, hetgeen een stijging 

van kosten met zich mee zal brengen. De reactie van de wethouder, op raadsvragen van de VVD 

onlangs,  kon hierin geen geruststelling geven. Er is een convenant voor 5 jaar getekend, met o.a. de  

afspraak dat kosten jaarlijks in overleg worden vastgesteld.  Nu blijkt dat dit wellicht de verenigingen 

ernstig zou kunnen benadelen.  De toezegging van de wethouder dat hij wil overleggen in ‘de geest 

van het convenant’ is niet direct geruststellend.                                                                             - 

Kunt u de garantie geven dat u hier, ook voor de Ridderkerkse verenigingen, goed uit komt? REACTIE                                   

Afspraken maken met bewoners over aankopen volkstuinen achter de Ringdijk ter hoogte van de 

HHkerk en Scouting, en vervolgens deze afbreken omdat de gemeente de grond zelf wil invullen, 

geeft geen vertrouwen. -Wordt deze grond bij de groene buffer getrokken?                                                                                                                            

-Is dat ter compensatie van de ‘verstening’ van het stukje grond wat onlangs aan de HHkerk verkocht 

is t.b.v. een fietsenstalling?                                                                                                                                                                                         

-Hoe is hierover met de bewoners en gebruikers van de volkstuinen gecommuniceerd?                                                                          

-En hoe staat het met het beplantingsplan, voor de buffer,  wat in overleg met aanwonenden zou 

worden  opgesteld?   REACTIE 

De bestuurlijke samenwerking in de GR Bar verdient geen schoonheidsprijs. ? Het Barendrechts 

Rekenkamerrapport van eind 2015 onderschrijft dit. Evenals  onze bevindingen over de 

verslechtering  in dienstverlening  binnen de BAR.                                                                                                                                                     

Het ‘onrechtmatig handelen’ van het Dagelijks Bestuur (DB)  van de GR BAR, waar voor Ridderkerk  

wethouder Dokter en mw. Attema zitting hebben,  is daar tekenend in.  Dit is geconstateerd door de 

rekenkamercommissie Barendrecht in dat zelfde rapport. Dit getuigd niet van een plezierige 
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samenwerking, verre van dat zelfs.  Graag een REACTIE                                                                                                                                                                 

Verschillen tussen Barendrecht  Albrandswaard en Ridderkerk zijn er,  dat maakt het voor 

ambtenaren niet altijd gemakkelijk hun werk goed te doen.  Daar worden de burgers de dupe van, en 

dat was juist niet de insteek  bij opzetten van de GR BAR.                                                                                                                                                                  

Wij zijn er voorstander van déze samenwerking stop te zetten, en te kijken hoe we in andere 

samenwerkingsverbanden gemeente overstijgende zaken goed kunnen regelen.  Wij zien nu steeds 

duidelijker de dreiging van een gemeentefusie in de toekomst, en daar zijn wij echt tegen!  REACTIE  

Nieuw Reijerwaard                                                                                                                                                                                

Ook in de GR NR zijn wij veroordeeld tot Barendrecht en, in dit geval Rotterdam .  Er worden nu op 

zijn tijd  bewoners-informatie- avonden georganiseerd.   Zoals het woord zegt worden bewoners  

geïnformeerd. Kanttekening hierbij is dat de info die zij hier krijgenlang  niet altijd volledig en correct 

is. Aantekeningen worden niet gemaakt, vragen en opmerkingen blijven als het ware in de lucht 

hangen!  Voorbeelden te over.                              

Er is een kleine werkgroep met bewoners bezig met o.a. de buffer die nu  tussen de rotonde en de 

Voorweg gestalte krijgt. Zij mogen ook meepraten over de beplanting, maar of die dan volgens plan 

uitgevoerd kan worden is onduidelijk. Het deel, tussen de Voorweg en de IJsselmondse knoop,  wordt 

hierin echter volledig vergeten of genegeerd. Daar gebeurt niets!  Hoe kan dat? Geld voor de buffer 

is er, dat is gelabeld!  REACTIE                                                                                                                                                                                         

In de begrotingsraad van 2015 is een motie aangenomen inzake een lucht en geluidmeetpunt Nieuw 

Reijerwaard, met de vraag naar een 0-meting en een permanent meetpunt.  Graag de stand van 

zaken, REACTIE  Wat moeten wij denken van de opmerking  van ons DB-lid GRNR,  wethouder Dokter 

die aanbied in een officiële DB- vergadering,  dat Ridderkerk het Barendrechts aandeel in de GRNR 

wel over wil nemen?  REACTIE  Dan is er ook de brief van de gemeente Rotterdam, dat 

‘terughoudendheid met betrekking tot de investeringen in Nieuw Reijerwaard gepast is’   omdat  ‘het 

uitgifte proces en de fasering op dit moment onzeker zijn’ .  Als we nu kijken in het gebied wordt er 

met veel inzet van mensen en materiaal door gewerkt!  Ook aan de tunnel  in de dijk, die 

Rijksstraatweg heet, wordt met grote voortvarendheid gewerkt. Nut en noodzaak van de tunnel daar 

is er niet meer, omdat de AGF bedrijven van Veren Ambacht  en Bedrijventerrein Oost naar elders 

verhuizen. Aan clustering  van bedrijven is geen behoefte (meer) .  Waarom worden deze 

werkzaamheden niet  stop gezet?  REACTIE                                                                                                                                                                                             

Echt Voor Ridderkerk zou graag een woonwijk in dit gebied zien. De provincie geeft zelf aan dat men 

niet al te star in de plannen moet zitten en ook dat er een groot tekort aan woningen. Daarbij komt 

dat met huizen  het plan vrijwel zeker sluitend te maken is omdat deze grondprijs voor huizen in de 

markt,  wel acceptabel is, voor bedrijventerrein absoluut niet!                                                                                                                                                        

Het zou goed zijn als dit college hiervoor gaat lobbyen bij Barendrecht, Rotterdam en de provincie. 

Maak iets moois van Ridderkerk i.p.v. de gemeente op te offeren aan bedrijventerrein waar totaal 

geen behoeft is.  Barendrecht en Rotterdam geven ook de signalen af dat ze het vertrouwen in dit 

plan verliezen. Echt Voor Ridderkerk heeft dat vertrouwen NOOIT gehad! REACTIE 

Geen tram                                                                                                                                                                                    

Openbaar vervoer in Ridderkerk wordt bepaald in overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (de MRDH). In de Mobiliteitsagenda  Ridderkerk 2016-2018 geeft Ridderkerk aan dat men inzet 

op HOV ofwel Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daaronder wordt echt o.a. verstaan dat bussen via 

een vrij liggende baan rijden of een tram. Dit college geeft aan TEGEN een tram door Ridderkerk te 
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zijn, maar vrije busbanen leggen ook een claim op de ruimte in Ridderkerk . Bijvoorbeeld   de locatie 

voor nieuwbouw van het Gemini  college, volgens het Integraal Accommodatie Plan,  maar  het pand 

Koninginnenweg 150 ofwel de voormalige huishoudschool en het Joris parkje in het Centrum.    Echt 

Voor Ridderkerk is TEGEN een tram dwars door Ridderkerk, maar ook tegen vrije busbanen dwars 

door Ridderkerk.  Ga in overleg met de MRDH voor een goed busnetwerk waaronder instandhouding 

en uitbreiding van de route van lijn 601 naar Drievliet.  REACTIE 

 

Gegarandeerde zorg voor Ridderkerkers 
De wijkteams zijn geïntegreerd in de Ridderkerkse samenleving, en geven op een goede manier 

publiciteit aan hun activiteiten en in wat zij voor de burgers kunnen betekenen.  Gaan bijvoorbeeld 

inmiddels alle doorverwijzingen nu via de wijkteams?  Wij missen een evaluatie van de wijkteams 

waarin dergelijke gegevens terug te vinden zouden zijn.  Is  er inmiddels een evaluatie  of komt die 

binnenkort?  REACTIE   Vanuit bewoners krijgen wij nog steeds klachten over slechte bereikbaarheid 

van de knelpuntencoach, langs elkaar heen praten/mailen van diverse ambtenaren over één zaak,  

problemen bij uitkeren van het PGB en problemen bij het verlengen van indicaties, zelfs  als die 

onveranderd zijn.  Is er zicht op dat dit verbeterd op korte termijn? Het is veelal een kwetsbare groep 

die al moeite genoeg kan hebben met uitzoeken hoe dit allemaal werkt.  Voor diezelfde doelgroep 

kan het moeilijk zijn om de gang naar het gemeentehuis te maken, door leeftijd, moeilijk ter been, 

afhankelijk van vervoer en begeleiding. Zeker als dit moet n.a.v. ingediende bezwaren, wat ook een 

zekere spanning met zich meebrengt. In de gemeentewet is opgenomen dat de Bezwaarschriften 

commissie bezwaarmakers thuis kan bezoeken. Wij vinden dit belangrijk, en dienen een MOTIE in om 

dit mogelijk te maken.                                                                                                                                                

Ook onze inwoners met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat kan gelukkig 

in veel gevallen ook doordat ze met de auto op stap kunnen en zelf rijden of gereden worden. Omdat 

het voorkomt dat  deze mensen een rollator of rolstoel gebruiken, is het zaak dat er voldoende 

invaliden parkeerplaatsen zijn in Ridderkerk.  Maar ook dat deze de afmetingen hebben die 

voorgeschreven zijn zodat ze bij in en uitstappen voldoende ruimte hebben  ‘voor de deur’ 

geparkeerd kan.  Wij dienen een MOTIE in voor onderzoek naar de afmetingen van onze invaliden 

parkeerplaatsen, en of er volgens de norm van de CROW voldoende zijn, op diverse plaatsen.                                                                                                                                                                 

Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een pluim in de vorm van de Ridderkerkpas. Deze 

is gelukkig inmiddels bij meer winkels te gebruiken. Indien een mantelzorger in een andere gemeente 

woont, kan deze dan ook aanspraak maken op deze Pluim? REACTIE                                                                                      

We zijn verheugd dat zich , in samenwerking met de Kledingbank en de Food Company, een tandarts   

gevestigd heeft in Ridderkerk die ook voor minima toegankelijk is. Het is fijn dat de gemeente in 

gevallen de verzekering de kosten niet dekt, maatwerk toe past door via de bijzondere bijstand een 

bijdrage te leveren.                                                                                                                                            

Crisisopvang is er niet in Ridderkerk, men is nu aangewezen op ‘centraal onthaal’ Rotterdam. Deze 

opvang heeft met regelmaat een capaciteit probleem en is erg onpersoonlijk.  In Ridderkerk is o.a. 

vanuit de Armoede werkgroep een idee gerezen in Ridderkerk een eigen Crisisopvang te realiseren, 

die bestaat uit een aantal kleine woon-units. De werkgroep is inmiddels in overleg met Woonvisie en 

diverse investeerders om te proberen dit op te zetten. Is de wethouder bereid hierin mee te denken 

en  financieren? REACTIE  De Toegankelijkheidsgroep Ridderkerk schouwt een aantal keer per jaar 



4 
 

locaties in Ridderkerk op toegankelijkheid. Zij brengen keer op keer verslag en advies uit. Kunt u 

aangeven wat u zoals met hun adviezen hebt gedaan REACTIE  

Ondernemend Ridderkerk faciliteren 
In 2014 en 2015 hebben wij ook een motie ingediend om betaald parkeren in Ridderkerk af te 

schaffen. De noodzaak voor deze stap wordt ons inziens, steeds groter. Er staat nu ongeveer 14 % 

van de winkels in het Winkelhart leeg. Omringende gemeenten hebben nooit betaald parkeren 

ingevoerd of inmiddels weer afgeschaft, en dat is doorgaans te merken in de bezoekersaantallen en 

de omzet. Daarom dienen wij hiervoor wederom een MOTIE in, met de VVD en Partij18+.                                                                                                                

De kleinere winkelcentra zoals ‘De Werf’, Dillenburgplein en Vlietplein hebben vrij parkeren en geen 

leegstand. Dit heeft lang niet alles met parkeren te maken, zij hebben bijzonder actieve 

ondernemersverenigingen die meer willen met hun ‘plein’ dan alleen winkels. Vlietplein heeft een 

aantal specifieke vragen, kunt u toezeggen dat u met hen hierover in gesprek gaat? REACTIE  

Voor de visie PC Hoofdpark heeft inmiddels één bewonersavond plaatsgevonden. Dit was een 

bijzondere avond, bewoners waren er  niet onverdeeld blij mee. Dit college wil een visie maken voor 

een gebied, maar bedrijven die er nu gevestigd zijn, gaan de komende 10 jaren of meer niet weg. 

Verder is er een sporthal gedacht, in het kader van het IAP, dus blijft er nauwelijks ruimte over voor 

ideeën en plannen. Deze avond leverde voornamelijk weer een opsomming van de bekende 

problemen op. Zoals de route voor het vrachtverkeer van Trelleborg en het uitblijven van een nieuw 

verkeerscirculatie plan, wat bekende knelpunten op zou kunnen lossen. Een gemiste kans om er een 

constructieve avond van te maken, door deze insteek te kiezen. Er waren veel bewoners en 

ondernemers op af gekomen. Voor de Ridderkerkse ondernemers blijven wij  maatwerk vragen. Of 

dat nu over uitbreiden gaat of anders faciliteren. We moeten koesteren wat we in Ridderkerk hebben 

aan bedrijvigheid.  Zo wordt de voormalige huishoudschool aan de Koninginnenweg 150 op een 

mooie manier gebruikt door o.a. startende ondernemers                                                                                                                                                                

Goede en eigentijdse sportvoorzieningen en scholen 
Het Integraal Accommodatie Plan is gemaakt om o.a. de sportvoorzieningen in Ridderkerk te 

optimaliseren en betaalbaar te houden. Het plan bevat echter ideeën waar wij ons echt niet kunnen 

vinden. Sportvoorzieningen/accommodaties worden uit de wijken gehaald en centraal in het 

Reijerpark  gepland.  Dit o.a. door daar een nieuwe sporthal te willen bouwen. Dat hiervoor o.a. de 

Beverbol in Bolnes en de gymzaal aan de Da Costalaan moeten wijken gaat ons te ver. Maar deze 

items komen per locatie terug in de raad, zo is ons toegezegd. Daarover is het laatste woord dan ook 

nog niet gezegd. Fijn dat er inmiddels naar het sportpark Bolnes wordt gekeken, in bredere zin dan 

alleen der aanleg van een voetpad, zoals in het IAP was aangegeven. Hoe staat het daar mee ? 

REACTIE inmiddels wordt met SV Reyerpark, waarin alle daar gevestigde verenigingen en het 

onderwijs, gesproken wordt nu gesproken, om de KCR in dat park optimaal te integreren. Hoe staat 

het daar mee? REACTIE                                                                                                                                                        

Basisschool de Wingerd staat  in Ridderkerk Oost. Voor dit gebied wil dit college ook een visie maken. 

Visie’s maken kosten veel tijd, zo weten we inmiddels. Het  pand van de Wingerd is inmiddels 

(bouwjaar oudste deel 1968) bijna 50 jaar oud, en hoog nodig aan vervanging toe. Hiervoor zou op 

een hele goede manier gebruik gemaakt kunnen worden, voor tijdelijke huisvesting,  van de 

Genestetstaat 2 ofwel het oude Da Vinci college. De oude Wingerd kan dan vervangen worden, de 

visie gemaakt worden voor het deel wat overblijft. Zo gaat het in feite ook bij de visie op het PC 
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Hooftpark, daarvan weet men ook al dat er een sporthal moet komen. Dit zou dan op korte termijn 

gerealiseerd kunnen worden. Kunt u toezeggen dat u hier serieus over in gesprek gaat met de 

Wingerd? REACTIE Ook voor de Gemini is nieuwbouw aangekondigd in het IAP. Kunt u aangeven hoe 

ver u met deze plannen bent REACTIE  

Luchtkwaliteit 
Wij blijven ons inzetten ons voor de voltooiing van de geluidswal bij Ridderkerk West. Stand van 

zaken? REACTIE                                                                                                                                                             

We moeten blijven nadenken hoe we met ons groen omgaan. Alles wat bij kan dragen aan de 

verbetering van de luchtkwaliteit moeten we benutten. De luchtkwaliteit bij de tunnelmond van de 

tunnel  onder de noord bij Oostendam is zeer slecht, en er is geen boom te bekennen. Ruimte is er 

genoeg, dus daar moet iets mee gebeuren. We hebben onlangs in goed overleg met wijk West, het 

wijkoverleg Rijsoord, bewoners en RWS besproken hoe om te gaan met de bomenkap langs de 

Rijkswegen in Ridderkerk. We zijn daar op een goede manier uit gekomen. Er is echter wel gezegd 

dat er wellicht van de ruim 330 bomen die gekapt zijn, deze niet allemaal op de ‘oude’ plek terug 

geplant kunnen worden. Misschien is het een idee, om de bomen die over zijn, bij Oostendam te 

plaatsen. Kunt u toezeggen dat u hierover in overleg treedt met RWS? REACTIE  

Tot onze blije verbazing heeft de wethouder het duurzaamheid project ‘Poesiatstraat’  stop gezet. 

Wij zijn benieuwd naar de kosten die hiervoor gemaakt zijn, en dus in feite weggegooid geld zijn.  

REACTIE  Voor een verbetering van de luchtkwaliteit moeten we ook over naar ‘schone’  stroom. Dit 

kan op vele manieren, maar zoals het er nu uitziet krijgt Ridderkerk ook te maken met grote 

windturbines. Drie in Nieuw Reijerwaard,  en bij Donkersloot. De kans is aannemelijk dat we er ook 

via de buurgemeenten mee geconfronteerd worden. Dit college verzet zich tegen windturbines bij 

Donkersloot, waarom niet tegen windturbines bij Nieuw Reijerwaard?  Wat denkt u dat dit zal doen 

met bewoners van de Rijksstraatweg die niet meer dan op 400 meter van hun woningen enorme 

turbines krijgen? En dan de turbines die door een inwoner zijn geïnitieerd bij de provincie,  op 

Bedrijventerrein Oost? Ook op ca. 400 meter van de woningen aan hetzelfde deel van de 

Rijksstraatweg! Deze molens zijn als alternatief bij de provincie aangegeven door een  bestuurslid van 

coöperatie ‘de groene stroom’. Met het aanbieden van locaties voor windmolens is geld te 

verdienen. Dit gaat dan gebeuren over ‘de rug van Ridderkerkers’  die hier volledig de dupe van 

worden en er hoogstwaarschijnlijk GEEN financieel voordeel van hebben, alleen de overlast! Dit 

college heeft ook tegen deze molens bezwaar aangetekend. Gelukkig wel! Maar wat steekt is een 

bewoner die hier voordeel bij heeft, en die in de coöperatie meewerkt aan het realiseren van 

duurzame energiebronnen, en die coöperatie wordt gefaciliteerd in vergaderruimte en ambtelijke 

ondersteuning door Ridderkerk!   Op hun site staat dan ook een windmolen! Maar er wordt alleen 

gesproken over zonne-energie of andere vormen van duurzame energie. Hoe rijmt u dit? REACTIE  

Ook doorzetten van de plannen voor Nieuw Reijerwaard als intensief logistiek bedrijventerrein kan 

alleen maar bijdragen aan een slechte misschien wel onleefbare luchtkwaliteit/leefkwaliteit in 

Ridderkerk….. 

 

Blijvend contact met mensen in de wijk 
Dit doen wij het hele jaar door, door de wijkoverleggen en platform bijeenkomsten te bezoeken, 

maar ook door met burgers in contact te komen als zaken spelen rondom o.a. het IAP, Nieuw 

Reijerwaard  en de WMO  Dit is voor ons essentieel onderdeel van het raadswerk.  Wijkoverleggen en 
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platforms willen graag meer publiciteit aan hun activiteiten geven. Ze zouden dit graag via een vaste 

column in de BlauwKai doen, en deze per toerbeurt invullen. Het zou dan ongeveer op 4 columns per 

jaar per platform uit kunnen komen. Wij dienen hiervoor een motie in.                                                                            

In Ridderkerk Oost is een nieuw Wijkactiviteiten team opgericht. Een heel mooi initiatief! Wat ons 

echter verbaast is dat zijn nagenoeg kosteloos gebruik kunnen maken van ruimte in de 

Genestetstraat voor hun activiteiten. Zo zijn de afspraken gemaakt, pas na een jaar wordt een huur 

van 25 % van de 100 betaald, dan 50 %, daarna 75 % en dan 100%. Hoe zit dit in vergelijking met 

andere wijken in Ridderkerk? Kunnen zij ook gebruik maken van een lokaliteit tegen dezelfde 

voorwaarden? REACTIE                                                                                                                           

Bewoners van Drievliet zijn met u in goed overleg over de invulling van Windmolen 111 als 

woonruimte voor statushouders. Dit niet omdat ze zo gelukkig zijn met de huisvesting van de mensen 

op die plek, maar om hun goede wil te tonen er het beste voor de wijk van te maken. Nu moeten zij 

er  door kennisneming van de bouwvergunning achter komen dat Woonvisie dit via VILEX (anti-kraak) 

gaat verhuren. Ook de raad is hiervan niet op de hoogte gesteld, bij mijn weten. Waarom is deze 

informatie van uw kant ook weer niet doorgespeeld? Wat is het verschil tussen verhuren door 

Woonvisie en verhuren door VILEX? En kan dit betekenen dat hier eventueel GEEN statushouders 

worden gehuisvest in de toekomst? REACTIE  

Onroerendezaakbelasting is geen melkkoe  
dit behoeft nauwelijks toelichting.    Wij dienen met de VVD, net als vorig jaar, een motie in om de 

OZB éénmalig aan de burger terug te geven. De algemene reserve van de gemeente is groot, en 

opgebouwd door de burgers. Dan moeten we niet oppotten maar een beetje daarvan terug geven.  

MOTIE 

Toezicht en handhaving draagt bij aan onze veiligheid 
Het veiligheidsbeleid is aangenomen en we hebben er een BOA bij. En er is een overeenkomst met 

Rotterdam om samen de overlast van vrachtwagens die overal parkeren aan te pakken.  We wachten 

af of dit zijn vruchten af werpt. REACTIE                                                                                                           

Tijdens de ontmoeting met de raad, vorige week donderdag, werden wij aangesproken door mensen 

die aangeven dat er ‘enge plekken’  zijn in hun omgeving, in heel Ridderkerk. Op onze vraag bij 

behandeling van het veiligheidsbeleid is aangegeven dat de actie ‘enge plekken’  niet herhaald wordt. 

Wij vinden dit een goede manier om ook de burgers bewust mee te laten denken over hun staat of 

wijk.  Tijdens een wijkoverleg is gesproken over een ‘veiligheidsweek’  waarin burgers knelpunten 

aangeven, die dan in de zelfde week (indien mogelijk)  aangepakt worden of in ieder geval bekeken 

worden en een plan op gemaakt wordt. Dit kan gaan over stoeptegels, kapotte lantaarnpalen 

overhangend groen enz. gaan. Is dit iets om over na te denken? Het vergroot de samenhang in de 

wijk, maar ook het vertrouwen van de burgers in de overheid, omdat er direct actie wordt 

ondernomen REACTIE  

Zo wil Echt Voor Ridderkerk graag met u meedenken om Ridderkerk mooier en nog aantrekkelijker te 

maken . 


