
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen wonen 

Vergaderdatum:28 september 2017 

Steller en fractie: B. Ros, D66/GroenLinks 

Agendapunt: 4 Gebiedsvisie P.C. Hoofstraat 

Portefeuillehouder: V.A. Smit 

Datum indiening vraag bij griffie: 26 september 2017 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 28 september 2017 

 

Vraag 1  

In de gebiedsvisie blijft veel onduidelijk over de toekomst van de Poppodium de Gooth 

Jongerencentrum de Loods en aangrenzende tienersoos. Samen voorzien zij een belangrijke behoefte 

voor jongerenvoorzieningen in Ridderkerk. Allen vanuit hun eigen karakter en achtergrond. 

a. Onderschrijft het college de waarde van deze jongerenfaciliteiten? Zowel als plaats voor 

ontmoeting en als plek waar Ridderkerkse (beginnende) bands en DJ’s op kunnen oefenen 

en optreden? 

b. Is het college het met D66/GroenLinks eens dat er binnen Ridderkerk (centrum) 

vervangende ruimtes gevonden moeten worden voor deze twee organisaties?  

Wat heeft het college voor ogen als toekomst voor deze twee voorzieningen? 
c. Kan het college garanderen dat deze twee organisaties (Gooth en Loods) ieder een 

vervangende ruimte aangeboden krijgen binnen Ridderkerk (centrum) 

d. Wanneer is het college van plan op zoek te gaan naar vervangende ruimtes voor deze 
organisaties?  

 

Antwoord  
a.  
Ja het college onderschrijft de waarde van deze jongerenfaciliteiten. Op 19 september heeft het college 
een inhoudelijke visie op het Jongerencentrum vastgesteld. Vrijdag 22 september heeft u daarover een 
raadsinformatiebrief ontvangen.  
 
b. c. d. 
In samenwerking met de verschillende partners waaronder Stichting SenW, JRR en Gooth werken wij de 
programma-invulling van de visie verder uit. Pas daarna maken we de afweging of de huidige 
huisvesting voldoet aan deze uitgewerkte visie. Als dit niet het geval is dan moet er worden bekeken of 
aanpassingen nodig zijn of dat we kiezen voor alternatieve huisvesting. 
 
Vraag 2 

Is er in het voortraject bij deze gebiedsvisie een poging gedaan Trelleborg uit te kopen? Er staat alleen 

dat dit ‘Niet realistisch’ is. Zou er een mogelijkheid zijn om dit samen met eventuele 

projectontwikkelaars voor het gebied te proberen? 

 



 

Antwoord 
Nee, er is niet gesproken over uitkoop. Trelleborg heeft laten weten ook geen verhuisplannen te 
hebben. In het verleden is wel met Trelleborg gesproken over verplaatsing naar Cornelisland. Uit de 
eerste verkenningen toen bleek dat er een gat was van ongeveer €12.000.000,-. Samen met Trelleborg 
is toen geconcludeerd dat deze verplaatsing niet haalbaar is. 
 
Vraag 3 

Heeft het college al contact gehad met mogelijke projectontwikkelaars voor dit gebied? 

 

Antwoord 
De gemeente heeft niet de regie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen 
worden vooral bepaald, geïnitieerd en betaald door particuliere partijen. Bij de derde bijeenkomst op 
15 mei was één projectontwikkelaar aanwezig.  
 

 


