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De economie krabbelt overeind en de valkuil om overmoedig te raken steekt alweer de kop op gezien 
het overbieden van de vraagprijs van koopwoningen. Hebben we dan niets geleerd van het verleden. 
Ook op de arbeidsmarkt zien we eerder voorkomende problemen, te weinig ambachtelijke vaklieden  
op de juiste werkplek.  
Fouten uit het verleden zijn dus geen garantie voor voorkoming in het heden en de toekomst.      
Dit zijn landelijke tendensen die Ridderkerk vast niet zullen passeren, maar Ridderkerk moet wel een 
prettige gemeente blijven om in te wonen, te werken en te ontspannen. De omgevingsvisie geeft 
daar een aanzet toe.  
 
Eindelijk wordt er in gezien dat voldoende ruimte tussen woningen de leefomgeving veraangenamen. 
In Ridderkerk zijn er niet veel locaties meer die in aanmerking komen voor woningbouw, we dienen 
daar serieus mee om te gaan om alle doelgroepen te kunnen bedienen. Grondgebonden woningen 
met veel groen hebben de voorkeur, hoogbouw alleen nog aan de rivier en aan de randen van onze 
gemeente. Indien er behoefte blijkt te ontstaan aan micro-woningen dan moet daarop worden 
ingespeeld. 
 
Financieel heeft Ridderkerk het op orde en beschikt over voldoende weerstandsvermogen om in de 
komende jaren tegenvallers op te kunnen vangen. 
 
Welvaart betekent niet automatisch welzijn, in de maatschappij vallen er mensen buiten de boot als 
het gaat om werkgelegenheid. Enerzijds omdat er steeds hogere opleidingseisen worden gesteld aan 
werknemers, anderzijds omdat men in de huidige maatschappij niet de bereidheid heeft om geld uit 
te geven aan werkzaamheden die worden uitgevoerd door lager opgeleide. Dit lost zich niet vanzelf 
op. 
Vraag aan het College: Hoe denkt u de werkgelegenheid te bevorderen voor lager opgeleide.  
 
Armoede in een gezin heeft een enorm negatief effect op kinderen. Het beïnvloedt hun hele 
ontwikkeling, waardoor zij een achterstand oplopen in de maatschappij. Inzet van gemeenten met 
scholen, organisaties en bedrijven is daarvoor van groot belang. Uitwisselen van kennis met elkaar en 
vroege signalering kan erger voorkomen dus zet vooral in op preventieve hulp zodat deze 
Ridderkerkse jongeren een kans krijgen in de toekomst! 
Communicatie over schulden vooral bij jongeren is belangrijk! Om deze jongeren te bereiken valt te 
denken aan communicatiemiddelen zoals bv WhatsApp of Instagram. Dit zijn de middelen die 
jongeren veelal gebruiken. Wellicht is het een onderzoek waard om te kijken of de gemeente deze 
jongeren via deze kanalen beter kan bereiken.  
Vraag aan college: Bent u bereidt dit te onderzoeken. 
 
Investeren in duurzaamheid kan de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en geluidsoverlast 
beperken. Hierbij kan je o.a. denken om werkzaamheden door hoveniers alleen maar te laten 
uitvoeren met elektrisch gereedschap. 
Vraag aan het College: Bent u bereidt om niet alleen het elektrisch rijden te stimuleren maar ook het 
gebruik van elektrisch gereedschap. 
 
Binnen het verkeer dient er meer aandacht te zijn voor fietsers en wandelaars waarbij het 
onderhoudsniveau op een hoger peil wordt gebracht. 30 km gebieden dienen als zodanig te worden 
ingericht met een minimum aan verkeerdrempels. Snelheidsbeperking dient hand in hand te gaan 
met het beperken van geluidsoverlast.  
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Ridderkerk dient aantrekkelijk te blijven voor jongeren zowel op het gebied van onderwijs, 
ontspanning en huisvesting. Micro woningen en Tiny houses zouden hieraan bij kunnen dragen.  
Micro woningen en Tiny houses zijn niet alleen aantrekkelijk voor jongeren maar ook geschikt om 
voor een ouder in de tuin bij de mantelzorger woonruimte te creëren.  
Vraag aan het college, bent u bereid deze mogelijkheid om woonruimte op het grondgebied van de  
mantelzorger toe te staan?     
 
Op het gebied van mantelzorg is het afgelopen jaar veel inzet geweest daarvoor alle lof. Sinds 28 
september is de gemeente erkend tot mantelzorgvriendelijke werkgever, proficiat! Desalniettemin 
valt er nog veel te doen op dit gebied. Onlangs vernamen wij dat deze goede inzet ook lijdt tot meer 
vraag naar mantelzorg en dat er zelfs wachtlijsten zijn ontstaan. De werkzaamheden voor de 
mantelzorgpas is ook toegenomen door meer aanvragen in het afgelopen jaar. Elk voordeel heeft 
ook zijn nadeel de werkdruk op de bestaande 1,5 fte is toegenomen zodat er meer of anders inzetten 
van werkkracht wordt gevergd. Van de wethouder hebben wij begrepen dat over de toename van de  
werkzaamheden al gesprekken plaatsvinden tussen S&W en de gemeente. 
Vraag aan het college: Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van deze gesprekken, wilt u ons over 
de voortgang van deze gesprekken op de hoogte houden?  
 
Met elkaar voor elkaar is het veel gehoorde motto. Positief is het om te zien dat steeds meer 
inwoners naar hun buren omkijken en de helpende hand bieden wanneer dat nodig is, gevraagd en 
ongevraagd. Met het groeien van de economie moet ervoor worden gewaakt dat we niet terug vallen 
op een individueel bestaan met als gevolg meer eenzaamheid. 
 
De kwaliteit van de buitenruimte laat te wensen over, steeds meer inwoners klagen hierover. 
De gevolgen van de jaren geleden genomen beslissing om de kwaliteit van de buitenruimte op een 
lager niveau uit te laten voeren laat nu zijn sporen na. Ook het zwerfafval is vele inwoners een doorn 
in het oog.   
Vraag aan het College: Welke maatregelen kunnen er worden genomen om het zwerfafval te 
beperken. 
 
Communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is een belangrijk instrument welke nog steeds 
kan worden verbeterd. Ook terugkoppeling bij meldingen en/of vragen van inwoners is belangrijk, 
het komt nog te vaak voor dat men weken, en in een enkel geval soms maanden, moet wachten voor 
men een antwoord krijgt, of soms zelfs geen enkel reactie ontvangt en nogmaals er zelf achteraan 
moet gaan. 
 
Wij blijven rekenen op een collegiale en constructieve samenwerking binnen de raad en wensen het 
college veel kracht en wijsheid toe, maar bovenal het ambtelijke apparaat wensen wij veel succes 
toe. 


