
 

 
BESLUITENLIJST 

COMMISSIE SAMEN WONEN RIDDERKERK  
11 januari 2018 

 

 
Aanwezig  
Voorzitter  dhr. C.A. van der Duijn Schouten 

Commissiegriffier dhr. M. Slingerland 
Fracties Alle fracties en groepen zijn vertegenwoordigd  
Burgerleden de heren M. Huizer, E. van Wolde, V. Bilik 
Van de zijde van het college de wethouders de heren M. Japenga en V. Smit 
Ondersteuning 
bij agendapunt 4 
bij agendapunt 5 
bij agendapunt 6 
bij agendapunt 8 

 
Mevrouw J. Rombouts, de heer A. Kazen 
De heer B. Verhoeven, de heer L. van der Poel en de heer E. Jongen 
Mevr. J. Gerritse 
De heer J. Looman 

 
Het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

  
Er is ingesproken door: 

 De heer D. de Winter, namens de werkgroep Lucht en geluid, over agendapunt 4, Ontbrekende 
afscherming (‘gat’) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West 

 De heer J. Verheijke namens Wijkoverleg Oost over agendapunt 5 Gebiedsvisie Plein oost 

 De heer W. Lindemans, voorzitter judovereniging To-Uchi over agendapunt 5 Gebiedsvisie Plein 
Oost 

 Mevrouw. E. den besten op persoonlijke titel over het afvalbeleid. 
 
De bijdragen zijn terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. 
Een schriftelijke versie van de bijdragen is achter deze besluitenlijst opgenomen. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 9 november 2017 

  
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de actiepunten:  
1. 14-03-17 Keuzemogelijkheden pilot omgevingsplan Donkersloot  
Het concept ontwerp-omgevingsplan inclusief "was-wordt lijst" wordt in het eerste kwartaal van 2018 
voor een ieder twee weken ter inzage gelegd (de raad is hierover eerder per mail geïnformeerd). 
Streefdatum aangepast. 
 
2. 22-05-17 Afvalbeleid Ridderkerk 
Dit onderwerp is geagendeerd voor deze vergadering. Een volgende raadsinformatiebrief zal direct 
worden geagendeerd. 
 
4. 09-11-17 2017-10-04 RIB Afvalbakkenplan 
Mevrouw Van Nes – de Man heeft aangegeven geen gespreksnotitie in te dienen, maar heeft in plaats 
daarvan schriftelijke vragen gesteld. Dit actiepunt zal van de lijst worden afgenomen.  
 
Ten aanzien van de toezeggingen 
1. 10-11-16 Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Ridderkerk.  

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


 

Als streefdatum wordt opgenomen februari 2018. 
 
 
 
5. 09-11-17 Vaststelling bestemmingsplan bezoekerscentrum Waalbos 
De raadsleden hebben de gevraagde informatie ontvangen en deze is bij de vergaderstukken 
geplaatst. De toezegging is afgedaan. 
 
Toezeggingen cieS l/Sw 30-11-2017 
In het verslag van de gezamenlijke commissievergadering Samen leven en Samen wonen van 
30 november zijn de volgende toezeggingen opgenomen. De toezeggingen betreffen de commissie 
Samen wonen zullen worden opgenomen in de actielijst en verder in die commissie aan de orde 
worden gesteld. 
 
(7) 30-11-17 Inpassingsstudie Gemini college 
De raad ontvangt een RIB over het tramtracé dat nog vermeld staat in de Ontwerp Wijziging 2018 
Visie Ruimte en Mobiliteit, van de provincie Zuid-Holland 
 
(8) 30-11-17 Nieuwbouw sporthal P.C. Hooftstraat  
Met het oog op mogelijk schade naar aanleiding van bouwactiviteiten zal voor de Molensteeg een 
nulmeting worden uitgevoerd 
 
Binnen het college is besloten dat wethouder Keuzenkamp het dossier buslijn 601 zal afwikkelen. De 
toezegging over dit onderwerp staat genoteerd bij de commissie Samen leven. 
 

4. Ontbrekende afscherming ('gat') A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 
  

5. Vaststelling gebiedsvisie 'Plein Oost en omgeving' 

 
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te behandelen. 
  

6. Wijkprogramma Oostendam 

  
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen. 
 

7. Benoeming leden van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO 

 
Zonder vragen of discussie is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen. 
  

8. 2017-11-03 RIB Stand van zaken invoering afvalbeleid 

 
De portefeuillehouder en de heer Looman hebben de vragen van de commissie beantwoord. 
De volgende raadsinformatiebrief zal ter bespreking worden geagendeerd voor de 
commissievergadering.  
 

9. Raadsinformatiebrief over het vastgestelde Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 
2018 op verzoek van het raadslid dhr. E. Piena, dhr. L. Kruithof en mw. P. van Nes-de Man 

 
De portefeuillehouder heeft de vragen gesteld in de gespreksnotitie beantwoord. De commissie heeft 
geen aanvullende vragen. 
 
 



 

10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen 

  
Er zijn geen mededelingen.  
 

11. Mededelingen college 

  
Het college heeft geen mededelingen. 
 

12. Rondvraag leden 

  
Er zijn geen vragen. 
 

13. Ter afdoening: raadstoezegging en motie 

  
De fractie van D66/GroenLinks geeft aan, dat zij motie 2017-136 Energieneutraal Ridderkerk nog niet 
als afgedaan beschouwd, omdat de motie verder gaat dan de regels die het college er in de 
afdoeningsbrief aan wijdt. 
 
De raad beslist in een volgende raadsvergadering over de afdoening van de motie. 
 

14. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven 

  
De heer Kruithof verzoekt de raadsinformatiebrief  2017-11-24 Ruimte voor ruimte polder Rijsoord te 
agenderen voor een volgende vergadering en zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven. 
 
Mevrouw Van Nes- De Man verzoekt de raadsinformatiebrief  2017-12-08 Molensteeg 34 en 36 te 
agenderen voor een volgende vergadering en zal daarvoor een gespreksnotitie schrijven. 
 
De overige raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 januari 2018, 
 
 
 
 
de commissiegriffier,    de voorzitter, 
M. Slingerland     C.A. van der Duijn Schouten 
 
 
 
  



 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
(bijgewerkt tot en met 11 januari 2018)  

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 14-03-17 Keuzemogelijk-
heden pilot 
omgevingsplan 
Donkersloot 

Bij het voorontwerp omgevingsplan 
Donkersloot wordt een overzicht 
gevoegd met de verschillen tussen het 
huidige bestemmingsplan en het vast 
te stellen voorontwerp omgevingsplan 
(was-wordt lijst). 

Smit 1
e
 kwartaal 2018 

2. 22-05-17 Afvalbeleid 
Ridderkerk 

Om de effecten van alle stappen in het 
proces te volgen brengt het college 
per kwartaal in de commissie Samen 
wonen verslag uit. 
 
De commissie agendeert de RIB van 
3-11-17 in de eerstvolgende 
vergadering waarin de commissie 
Samen wonen zelfstandig bijeenkomt  

Japenga 
 
 
 
 
 

febr 2018 
mei 2018 
aug 2018 
 
 
11 jan 2018 

3. 15-06-17 Startnotitie 
wijkprogramma's 
Oostendam, West 
en Oost 

Wethouder Japenga zal de verslagen 
van de bewonersavonden ter kennis 
van de raad te brengen.  
 

Japenga P.M. 

4. 11-01-18 2017-11-24 
Ruimte voor 
ruimte polder 
Rijsoord 

De raadsinformatiebrief  wordt 
geagendeerd voor een volgende 
vergadering na ontvangst van een 
gespreksnotitie. 

Kruithof 22 februari of  
15 maart 
 

5. 11-01-18 2017-12-08 
Molensteeg 34 en 
36 

De raadsinformatiebrief  wordt 
geagendeerd voor een volgende 
vergadering na ontvangst van een 
gespreksnotitie. 

Van Nes- 
de Man 

22 februari of  
15 maart 
 

 
TOEZEGGINGEN 

 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 10-11-16 AVOI Ridderkerk De raad wordt geïnformeerd over de 
uitkomsten het traject 
Nadeelcompensatie 

Japenga Februari 2018 

2. 30-11-17 
(Sl/Sw) 

Inpassingsstudie 
Gemini college 

De raad ontvangt een RIB over het 
tramtracé dat nog vermeld staat in de 
Ontwerp Wijziging 2018 Visie Ruimte 
en Mobiliteit, van de provincie Zuid-
Holland 

Smit  

3. 30-11-17 
(Sl/Sw) 

Nieuwbouw 
sporthal P.C. 
Hooftstraa 

Met het oog op mogelijk schade naar 
aanleiding van bouwactiviteiten zal 
voor de Molensteeg een nulmeting 
worden uitgevoerd 

Smit  

 



 

Inspreekbijdragen 
 
Inspreekbijdrage de heer D. de Winter, voorzitter werkgroep Lucht en geluid, over 
agendapunt 4, Ontbrekende afscherming (‘gat’) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West 
 
Geachte voorzitter en commissieleden, 
Ik ben Dick de Winter, voorzitter van de werkgroep Lucht en Geluid van het wijkoverleg Ridderkerk-
West. 
Jarenlang heeft onze werkgroep geijverd voor het sluiten van wat we in de volksmond ‘het gat’ zijn 
gaan noemen, de opening tussen het viaduct Populierenlaan en het betonnen scherm dat stopt bij het 
eind van de begraafplaats. Het is verheugend dat het college heeft besloten het dichten als speerpunt 
van beleid aan te merken. Een felicitatie waard. 
 
Waarom is dat van belang? We hebben hier langs de Rijkswegen te maken met een slechte 
luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Dat zijn zaken die niet ontkend kunnen worden. Bij luchtkwaliteit gaat 
het om fijn stof en stikstofdioxide. In het Milieu- en Duurzaamheidsrapport over 2017 wordt veel te 
gemakkelijk er van uitgegaan dat omdat de normen niet overschreden worden - al is het bij 
stikstofdioxide op het randje - het voor de gezondheid van de bevolking wel in orde is. Gewezen wordt 
dan op de grovere fracties fijnstof, het zogenaamde PM10 dat in wezen niet zo gevaarlijk is en PM 2,5 
dat al meer in de gevarenzone duikt. Maar in het rapport wordt niets gezegd over het ultra fijn stof, met 
een grootte van PM 0,5, en roet die juist levensgevaarlijk zijn. We weten het toch: dat ultra fijn stof 
dringt diep in de longen, in de bloedbaan en kan kanker, dementie en hart- en vaat problemen 
veroorzaken. Volgen we de adviesnormen van de WHO (World Health Organisation) , dat is 0,5 
microgram per kubieke meter, dan wordt de norm voor PM2,5 in de gemeente voor vele tientallen 
procenten (11 tot 33%) overschreden, zelfs met 50 tot 120% voor roet. In het actieplan Luchtkwaliteit 
waaraan Lucht en Geluid haar bijdrage heeft geleverd, wordt daar gelukkig ook op gewezen. Ik wil 
nog eens herhalen dat voor ultra fijnstof en stikstofdioxide elke concentratie daarvan op elke afstand 
van de bron gevaar oplevert. Daarom is het goed dat er een scherm kan komen dat de vuile lucht naar 
hogere luchtlagen kan stuwen waar het zich kan verdelen. Helemaal vrij -de wegen liggen er nu 
eenmaal- zullen we er niet van worden maar het is een stap, ik zou haast zeggen een werveling in de 
goede richting. Wij willen de gemeenteraad nog eens wijzen op haar zorgplicht voor de gezondheid 
van de inwoners van onze gemeente. 
 
Een scherm zal ook de geluidoverlast terug kunnen dringen. En dan niet een scherm van 4 meter 
waarover gesproken wordt maar een van 6 meter dat dan ook aansluit op de hoogte van de Leo van 
Leeuwenschermen aan de noordkant en het 6 meter hoge betonnen scherm aan het eind van de 
begraafplaats. Zeker nu in het geluidregister de verkeersintensiteit ter hoogte van het gat is 
toegenomen, wat recentelijk door Rijkswaterstaat in een rapport is bevestigd en in de Staatscourant 
van 29 december 2017 is opgenomen. 
 
Het raadsvoorstel is het begin van een project in ontwikkeling en zoomt in op de SOFTS schermen die 
als voordeel hebben dat stikstofdioxide en fijnstof kunnen worden afgevangen, zonnepanelen 
elektriciteit opwekken waardoor ook de CO2 wordt verminderd. We hebben in de verschillende 
overleggen daar ook positief op gereageerd maar ook aangegeven dat er nog veel moet worden 
uitgewerkt. Er zijn nog genoeg zaken die zich nog niet hebben uitgekristalliseerd. Het overleg met 
RWS (Rijks Waterstaat) bijvoorbeeld is positief, horen we, maar nog niet alles is tot in detail 
besproken, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheidsaspecten. Ook moet wat ons betreft beslist 
bij de overheid aangeklopt worden voor subsidie; het gaat hier toch immers om een innovatief project!  
 
In het raadsvoorstel wordt aangestuurd op een marktpartij die uitgaande van de eisen die de 
gemeente stelt het project verder zal moeten bekostigen. De vraag blijft of zo’n marktpartij zich 
daarvoor zal melden. Daarom moet de gemeente volgens ons ook altijd daadwerkelijk haar 
verantwoordelijkheid kunnen nemen door de bouw van een eventueel doorschijnend 6 meter scherm, 
apart of op een aarden wal, of gewoon een muur zelf ter hand te nemen en te financieren. Dus 
onafhankelijk van een marktpartij. Onze vraag aan alle fracties is dan ook of zij bereid zouden zijn een 
substantieel bedrag daarvoor beschikbaar te stellen. De financiële ruimte is aanwezig. Het is een zaak 
van keuzes.  



 

Kijken we breder in de toekomst waar duurzaamheid en een gezond milieu steeds meer op de 
voorgrond zullen treden en een praktische uitwerking zullen krijgen, dan is het volgens Lucht en 
Geluid goed dat het college deze eerste stap wil zetten, een stap -naar wij hopen- in de goede 
richting. 
 
Inspreekbijdrage de heer J. Verheijke namens Wijkoverleg Oost over agendapunt 5 
Gebiedsvisie Plein oost 
 
Geachte leden van de commissie Samen Wonen, 
 
U bent als commissie dit nieuwe jaar weer voor het eerst bij elkaar. Namens Wijkoverleg Ridderkerk 
Oost wens ik u –ook bij monde van onze voorzitter, de heer Hans de Vries- allen een goed, gezond, 
voorspoedig en ook in politiek opzicht succesvol 2018 toe. 
 
We willen navolgende fracties die reageerden op ons appèl betreffende de Gebiedsvisie hartelijk 
danken: Echt voor Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk, CDA, ChristenUnie, VVD, D66/GroenLinks, 
PvdA, Groep Ipskamp, Partij 18Plus en Groep Van Nes - de Man (de nieuwe Burger op 1 fractie). 
Dank voor de betrokkenheid die we mochten ervaren. 
 
Op 25 oktober 2017 werd Boon’s supermarkt geopend op Plein Oost. Op de winkelruit staat: “Goed 
luisteren naar wat de klanten willen.” 
Ik begrijp dat mijn postuur de indruk kan wekken dat ik het erg fijn vind dat om de hoek een 
supermarkt is…Toch was dat niet de reden van het initiatief. 
 
In de analyse van raadsstukken zoals die door Wijkoverleg Ridderkerk Oost aan uw commissie is 
gegeven leest u, dat deze supermarkt in Oost in een grote behoefte van wijkbewoners voorziet: oude 
wijkbewoners en ouderen kunnen hun dagelijkse boodschappen weer zelf halen, mensen hebben een 
loopje en bewegen dus, leegstand en toenemende verpaupering in het gebied wordt tegengegaan en 
er is weer een bijzonder levendige ontmoetingsplaats in de wijk. De sociale cohesie in wijk Oost kreeg 
met de opening van de supermarkt een geweldige ‘boost’! Boon deed als concern een investering van 
1,2 miljoen. 
 
Geachte commissie: Ridderkerk Oost hàd sinds jaar en dag een supermarkt, héèft nu weer een 
supermarkt en wil óók in de toekomst een supermarkt behouden! Over tien jaar is elke winkel weg uit 
Ridderkerk Oost als deze Gebiedsvisie door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
Wijkoverleg Ridderkerk Oost verzoekt u dit niet te laten gebeuren en –om in termen van Boon’s 
Supermarkt te spreken- goed te luisteren naar ons als uw ‘klanten’, uw achterbannen die in Ridderkerk 
Oost en omgeving wonen. 
 
In de Startnotitie staat, ik citeer, “Participatie draagt bij aan draagvlak. Tijdig informeren en laten 
meedenken over de visie door omwonenden..”. Bewoners hebben op 9 februari volop meegedacht. 
De notulen van de bijeenkomst zijn in uw bezit en u kunt daarin lezen dat hét punt dat eruit springt de 
winkelvoorziening is. 
 
Wat is dan in de Gebiedsvisie de enige passage waarmee inhoudelijk alle participatie 
wordt samengevat en het meedenken van de bewoners wordt –vergeef me de verwoording- wordt 
‘afgedaan’. Ik citeer, “Voorzieningen zijn vooralsnog niet wenselijk”… 
 
Een reactie op onze analyse en betoog nu zou kunnen zijn: ‘Het is maar een visie, daarmee is nog 
alle bijstelling mogelijk. Bewoners van Oost, maakt u zich niet druk. Er staat ook immers ‘dat 
voorzieningen niet uitgesloten zijn’. 
 
We kunnen een dergelijke reactie helaas niet meer serieus nemen…want: 
- Een visie kan kennelijk zomaar opeens vastgesteld operationeel beleid worden. 
Dat is gebeurt met de Toekomstvisie Detailhandel 2015 die –overigens heel bijzonder mede 
als basis voor deze Gebiedsvisie wordt gebruikt. In die visie is immers een uitzondering gemaakt voor 
Plein Oost! U hebt de tekst van ons gekregen. 
 
- in het raadsvoorstel wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorgesteld. 



 

Het zal toch niet zo zijn dat de bestemming ‘detailhandel’ eruit wordt gehaald? 
 
-tot slot een reden die ons grote zorgen baart: 
Vanaf het moment dat vastgoedbeheerder en Boon als beoogd huurder met ambtenaren van de 
gemeente in gesprek zijn gegaan over het vestigen van een supermarkt op Plein Oost, is vanuit de 
gemeente sprake geweest van ‘intensieve nietmedewerking’ aan de plannen om Boon’s markt in de 
leegstaande locatie(s) te vestigen. We weten dat uit de mond van beiden en het is nogmaals 
geverifieerd. De vastgoedeigenaar deed zelfs de uitspraak: “Ik heb er een winkel voor uitgekocht (de 
voormalige plantenzaak), hoe wilt u dat ik die investering ga dekken als ik mijn voornemen om aan 
Boon te verhuren moet intrekken?” 
 
In de gesprekken die beide heren hadden kregen zij –nota bene- de tekening uit de ontwerp 
Gebiedsvisie voorgelegd waarop de detailhandel van de kaart verdwenen is. Kennelijk was de visie al 
beleid en werd fase 3 uit een plan -nog in ambtelijke behandeling en niet bekend bij de raad en 
belanghebbenden-rigoureus naar voren gehaald. 
 
Dit is bijzonder en roept veel vragen op, waaronder: 
Op welke wijze had in de komende tien jaar de Gemeente (tot het begin van fase 3 uit de 
Gebiedsvisie) de gevolgen van langduriger leegstand en het grotere risico op voortgaande 
verpaupering willen aanpakken als Boon’s markt zich nu niet had kunnen vestigen op Plein Oost? 
 
Geachte commissie, u krijgt via de griffier hierna de aanvulling op de eerder aan u gestuurde analyse 
en ook de tekst van deze bijdrage. Ik stel u beide nu ook op papier ter beschiking. 
 
U allen succes gewenst bij uw vergadering vanavond, dank voor uw gewaardeerde aandacht. 
 
Inspreekbijdrage de heer W. Lindemans, voorzitter judovereniging To-Uchi over agendapunt 5 
Gebiedsvisie Plein Oost 
 
Geachte Voorzitter en Raadsleden, geachte dames en heren, 
 
Sinds medio maart 2016 hebben wij als Judostichting To-Uchi te verstaan gekregen, dat “onze” 
gymzaal aan de Da Costalaan 3 alhier, tegen de vlakte moet. Wij hebben U daaromtrent onze zorgen 
kenbaar gemaakt. 
 
Inmiddels bijna twee jaar verder, lezen wij in De Combinatie van 21 december 2017 dat met het 
besluit om de PC Sporthal te gaan bouwen, er dus automatisch afscheid wordt genomen van onder 
anderen “onze” gymzaal aan de Da Costalaan. We weten nog van niks, als het om alternatieven gaat. 
En dat komt, om het zachtjes te formuleren, best wel beroerd over bij ons. 
 
Wij zijn een niet-commercieel ingestelde judoclub, die al sinds 1979 in Ridderkerk actief is. Wij hebben 
,voor uw beeldvorming, niet een verdienmodel dat ons andere mogelijkheden biedt wat huisvesting 
betreft, dan de locatie die wij nu met de Da Costalaan in gebruik hebben. Om die reden zijn wij tegen 
sloop. 
 
In de diverse tussenliggende contacten, hebben wij onze argumenten tot behoud van onze huidige 
locatie enerzijds, en anderzijds – als het dan toch echt niet anders kan - onze wensen ten aanzien van 
vervangende huisvesting kenbaar gemaakt. Het voortbestaan van “onze judostichting “To-Uchi” is in 
het geding. Met het huidige plan Oost ligt een invulling in het verschiet, die geen ruimte meer lijkt te 
bieden voor een judoclub die al sinds jaar en dag zijn wortels in het Ridderkerkse heeft. Het alternatief 
in algemene zin middels de bouw van de PC Hoofthal, heeft voor ons nog geen enkele waarde, 
zolang wij in onzekerheid blijven omtrent de toekomst. Waar is er plek? Tegen welke voorwaarden en 
condities? Wie van u is bereid om ons te helpen, als het gaat om borging van ons bestaansrecht 
richting de toekomst, of vindt u het allemaal eigenlijk wel best zo?? 
 
Wij brengen nogmaals onze diepe bezorgdheid onder uw aandacht. In voorgaande stukken kunt u 
desgewenst nalezen, waarop die bezorgdheid te herleiden is. De planning en uitvoer op hoofdlijnen 
lijken meer en meer in beton te worden gegoten. In de verdere uit-detaillering krijgen wij het gevoel 



 

over het hoofd te worden gezien en dat brengt een bijzonder ongemakkelijk gevoel met zich mee voor 
ons. 
 
Nog niet eens zozeer voor onszelf: we zijn volwassen en kunnen (dankzij judo) echt wel tegen een 
stootje. Het ongemakkelijke gevoel wordt ingegeven door onze leden, zo’n 130 kinderen en circa 
20 senioren, die we graag een toekomst willen kunnen (blijven) bieden op de tatami (de judomat). 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht. 
W.M.F. (Wim) Lindemans 
Judostichting To-Uchi 
 
Inspreekbijdrage mevrouw. E. den besten op persoonlijke titel over het afvalbeleid. 
 
Goede avond raadsleden, mensen in de zaal en luisteraars thuis, 
 
Ik ben Els den Besten, die de mensen uit deze raad wel kennen als vaste bezoeker bij de 
vergaderingen. 
 
Vanavond spreekt de raad in de commissie samen wonen over het “afvalbeleidsplan van 2017-2021 
“Sorteren, geef uw afval toekomst”. (2017-11-03 RIB Stand van zaken invoering afvalbeleid) 
 
Nu ben ik maar een gewone inwoner van deze gemeente, die in het straat beeld van onze gemeente 
opmerkt, dat er door de veranderingen van het afvalbeleid veel meer plastic PMD zakken zie komen. 
Het is prettig dat wij “elke week” ons plastic (PMD) buiten mogen zetten. 
 
In de krant heb ik vorig jaar gelezen, dat de gemeente haken aan lantaren palen zou gaan maken. 
Het aanbrengen van de haken gaat maar heel langzaam, waardoor het straat beeld een erg rommelig 
beeld oplevert. 
Waarom maakt de gemeente hier niet een beetje meer haast mee, zodat in deze tijd van niet erg 
rustig weer en veel wind, de zakken op plekken waar ze niet vast zitten aan de haken, ons hopelijk 
schone gemeente er niet rommeliger zal uit gaan zien en de ophalers moeten er dan niet meer achter 
aan om ze in te zamelen. 
 
Het zou goed zijn als de gemeente Ridderkerk een zelfde manier van aanleveren met haken op al de 
plaatsen bij ons zou gaan werken. 
 
Het hoeft dan niet zo te zijn dat er in de krant over het ophalen van afval moet worden geschreven, 
dat er aan ondergrondse afvalbaken geen zakken meer moeten worden gehangen. Dan kan je het 
echt aan de haken doen. 
 
Als laatste wil ik nog opmerken dat ik heb begrepen van mensen dat ze niet eens weten dat het elke 
week mag worden buiten gezet. 
 
Ik hoop dat dit een klein kijkje in de keuken van het afval van de gemeente is, dat er bij mensen zoals 
ik opvalt wat er in de gemeente gebeurd. 
 
Dank voor de aandacht voor mijn pleidooi. 


