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Betreft: Jongeren ontmoetingsplek in de Drievlietdriehoek 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De gemeente Ridderkerk zorgt ervoor dat kinderen en jongeren een plek hebben om samen 
te komen. Voor kinderen zijn dat speelplaatsen en sportvelden. Voor jongeren zijn dat 
zogenaamde Jops en andere zitplekken. Helaas wordt het aantal 
jongerenontmoetingsplaatsen minder. 
 
Tussen het Zand en Drievliet gaan er vernieuwingen plaatsvinden. Hierdoor wordt een 
bestaande ontmoetingsplek opgeheven. Als gevolg hiervan blijft er maar één 
ontmoetingsplek over in de wijken het Zand en Drievliet. Dit is volgens de Jongerenraad te 
weinig voor deze wijken. Wij zien het als een plicht van de gemeente om een plaats te 
creëren voor alle inwoners, waaronder dus ook de jongeren.  
 
Als Jongerenraad adviseren wij daarom goed te kijken naar een ontmoetingsplek in de 
wijken van het Zand en Drievliet. Aangezien de gemeente op dit moment bezig is met de 
vernieuwingen van de zogenoemde Drievlietdriehoek, is het aan te raden om in de plannen 
hiervoor gelijk een ontmoetingsplek te creëren.  
 
Het creëren van een ontmoetingsplek is erg lastig. Voorafgaand kan natuurlijk nooit gezegd 
worden of de plek uiteindelijk door jongeren gebruikt gaat worden. De inrichting van de 
ontmoetingsplek kan wel een grote bijdrage leveren aan de kans dat de plek in gebruik 
wordt genomen door jongeren. Hieronder zijn een aantal voorwaarden waaraan, volgens de 
jongerenraad, een goede ontmoetingsplek voldoet.  
 

- Overdekte zitplaatsen met een (wifi)prullenbak 
Deze zitplekken zouden eventueel aantrekkelijk kunnen worden gemaakt met 
het inzetten van bijvoorbeeld een wifiprullenbak en een peukenbasket. 

- Verlichting bij de ontmoetingsplek 
- Zo min mogelijk geluidsoverlast voor de omwonenden 

Om te zorgen voor een lang bestaan van de ontmoetingsplek moet er zo min 
mogelijk geluidsoverlast zijn voor de omwonenden. Dit zou eventueel mogelijk 
zijn door tussen de ontmoetingsplek en de omwonenden een sporthal of 



sportveld te plaatsen. Er kan eventueel ook gekeken worden naar een 
natuurlijke barrière.  

- Het liefst in de buurt van een supermarkt 
- Het liefst met aangrenzende parkeerplaatsen 

 
Natuurlijk begrijpen we dat het voor de gemeente Ridderkerk lastig is een ontmoetingsplek 
met voorwaarden in te passen in de huidige plannen voor de Drievlietdriehoek. Toch zouden 
wij, als Jongerenraad Ridderkerk, graag zien dat serieus gekeken gaat worden naar een 
vervangende ontmoetingsplek voor jongeren.  
 
Samenvattend: de Jongerenraad Ridderkerk adviseert de gemeente om een 
ontmoetingsplek voor jongeren te maken in de nieuwe Drievlietdriehoek. 
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