
Nota Zienswijzen  
ontwerp gebiedsvisie ‘Plein Oost en omgeving’ 
 

Het ontwerp van de gebiedsvisie ‘Plein Oost en omgeving’ heeft van 15 september tot en met 12 

oktober ter inzage geleden. In die vier weken zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een 

reactie in te dienen op de gebiedsvisie. In totaal zijn drie reacties - waarvan één gezamenlijke - 

ingediend.  

 

Reactie Indieners Adres  Datum 

1. Mevrouw Strootman-Brakel Kloosplantsoen  7 oktober 2017 

2. Mevrouw van Dijk Jan Luykenstraat 55 9 oktober 2017 

3. De heer Verheijke 

Mevrouw Val 

Mevrouw van Wingerden 

Mevrouw de Kroes 

- 

Kloosplantsoen 573 

Kloosplantsoen 575 

- 

11 oktober 2017 

11 oktober 2017 

11 oktober 2017 

11 oktober 2017 

 

Leeswijzer 

De reacties zijn op volgorde van binnenkomst samengevat (hoofdstuk 1)  en gezamenlijk beantwoord 

(hoofdstuk 2). Er is gekozen voor een gezamenlijke beantwoording omdat de strekking van de 

ingediende reacties hetzelfde was. In hoofdstuk 3 is vervolgens aangegeven of de reacties ook tot 

aanpassing van de gebiedsvisie hebben geleid, en indien dat het geval is, hoe de gebiedsvisie hierop 

is aangepast. Tot slot zijn in hoofdstuk 3 nog ambtshalve wijzigingen opgenomen,  die in de visie 

worden verwerkt. Dit ter verduidelijking van de visie. 

 

1. Reacties 

 

1.1 Reactie Mevrouw Strootman-Brakel 

Een supermarkt op Plein Oost is nu en in de toekomst wenselijk, aangezien er veel mensen rondom 

wonen. De meest dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich pas op 1,5 kilometer (het centrum of 

Vlietplein). Met name oudere mensen kunnen een dergelijke lange afstand vaak niet te voet of per 

fiets afleggen, waardoor ze afhankelijk zijn van een auto. De nieuw te vestigen supermarkt is een 

meerwaarde en zou daarom ook de toekomst terug moeten komen op Plein Oost. 

  

1.2 Reactie Mevrouw van Dijk 

In de visie ontbreekt het aan voorzieningen. Omwonenden hebben aangegeven ten minste één 

supermarkt en een wijkcentrum te willen in de wijk. Plein Oost is voor met name oudere mensen 

goed aan te lopen. Een geïntegreerd wijkcentrum met voorzieningen is interessanter voor 

omwonenden, omdat participatie en onderlinge contacten belangrijk zijn. Enkel (dure) woningen 

laten bouwen door een ontwikkelaar leidt tot meer autoverkeer in de wijk. Inspreker vraagt de 

gemeente op te komen voor de belangen van de (oudere) bewoners.  

 

1.3 Reactie De heer Verheijke (mevrouw Val, mevrouw van Wingerden en mevrouw de Kroes) 

Buurtbewoners raken verstoken van buurtvoorzieningen als deze niet terugkomen in het gebied. 

Andere winkelvoorzieningen bevinden zich op ruime afstand van Plein oost (1,4 kilometer en 1,7 

kilometer). Voor veel oudere bewoners zijn deze voorzieningen alleen per auto of openbaar vervoer 

bereikbaar. Het past volgens inspreker niet in het beleid van de gemeente om met de auto naar de 

supermarkt te gaan. Inspreker verzoekt om in de visie minimaal op te nemen dat er een supermarkt 

terugkomt. Daarnaast ziet inspreker deze supermarkt graag ingetekend. Inspreker is wel blij met de 

ruimtelijke (her)indeling van de ruimte. 



2. Beantwoording 

 

Een supermarkt is nu, maar ook in de toekomst, niet uitgesloten. Dit is opgenomen op pagina 24 van 

de visie en als volgt geformuleerd: “Voorzieningen zijn vooralsnog niet wenselijk, maar ook niet 

uitgesloten”. De grondslag van het niet direct mogelijk maken van nieuwe detailhandel op Plein oost 

ligt bij de gemeentelijke detailhandelsvisie: Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk 2015. Deze visie 

beschrijft het toekomstbeeld van de gemeente Ridderkerk wat betreft detailhandel. Om leegstand 

tegen te gaan, is de wens om detailhandel op de daarvoor gereserveerde locaties te realiseren. Deze 

locaties zijn het Centrum, het Vlietplein, het Dillenburgplein en de Werf, zoals opgenomen op pagina 

11 van de visie.  

 

Uiteraard betekent dit niet automatisch dat wij een supermarkt of een eventuele andere voorziening 

in de toekomst uitsluiten op Plein Oost. Zo vestigt een nieuwe supermarkt zich op Plein Oost, binnen 

de bestaande mogelijkheden. Mocht deze supermarkt levensvatbaar zijn en blijven in de toekomst, 

dan is het ook in de toekomst (10 tot 15 jaar) mogelijk om een supermarkt op Plein Oost te vestigen. 

Datzelfde geldt voor andere voorzieningen. Daarnaast respecteren wij de bestaande situatie zoals 

deze nu is. Om de visie tot uitvoering te brengen zijn wij in de toekomst mede afhankelijk van de 

vrijwilligheid van eigenaren van de bebouwing aan Plein Oost.  

 

Overigens komt het nu al aanwezige wijkcentrum ook terug, aan de oostkant van het gebied. 

Hiervoor is ruimte gereserveerd, zoals op pagina 22 van de visie is opgenomen. 

 

3. Aanpassingen gebiedsvisie 

 

Op basis van de reacties die zijn ingediend, passen wij de visie niet aan. In de visie is op pagina 24 

opgenomen hoe wij met eventuele toekomstige voorzieningen in het plangebied omgaan. De 

Toekomstvisie detailhandel 2015 ligt hieraan ten grondslag. Nieuwe voorzieningen zijn daarmee niet 

direct uitgesloten in de visie. 

 

4. Ambtshalve wijzigingen 

Ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd. Die ambtshalve wijzigingen zijn in onderstaande tabel in 

rood aangegeven: 

 

Pag. Par. Ontwerp gebiedsvisie Vast te stellen gebiedsvisie 

7 1.1 In januari 2016 is door de gemeenteraad 

van Ridderkerk het uitvoeringsplan bij 

het Integraal Accommodatie Plan (IAP) 

vastgesteld. 

In april 2016 is door de gemeenteraad 

van Ridderkerk het uitvoeringsplan bij 

het Integraal Accommodatie Plan (IAP) 

vastgesteld. 

10 2.2 Zo zitten er basisschool De Wingerd, 

kinderdagverblijf 

Baloe, buitenschoolse opvang 

Oosterhonk en 

peuterspeelgroep Bamboebeer. 

Zo zitten er basisschool De Wingerd, 

kinderdagverblijf Baloe, buitenschoolse 

opvang Oosterhonk, de tijdelijke 

huisvesting van twee groepen van De Dr. 

Schaepmanschool en peuterspeelgroep 

Bamboebeer. 

11 2.2 De bebouwing van de Wingerd, het 

huidige wijkcentrum en de gymzaal 

zullen, mede naar aanleiding van het 

IAP, op korte termijn verdwijnen. In de 

toekomstige situatie blijven alleen 

De bebouwing van de Wingerd, het 

huidige wijkcentrum en de gymzaal 

zullen, mede naar aanleiding van het 

IAP, op korte termijn verdwijnen. In de 

toekomstige situatie blijven alleen 



basisschool De Wingerd en het 

wijkcentrum in het gebied gevestigd. De 

gymzaal vindt zijn plaats ergens anders 

binnen de gemeente. Voor deze 

gebiedsvisie is het wenselijk om de 

nieuwbouw van De Wingerd plaats te 

laten vinden in een Multi Functioneel 

Centrum (MFC) waarin ook het 

kinderdagverblijf, de buitenschoolse 

opvang, en het wijkcentrum een plek 

krijgen. 

basisschool De Wingerd en het 

wijkcentrum in het gebied gevestigd. De 

gymzaal vindt zijn plaats ergens anders 

binnen de gemeente. Voor De Dr. 

Schaepmanschool gaan we op zoek naar 

een nieuwe tijdelijke locatie voor de 

twee groepen, zoals gecommuniceerd en 

in de gebruiksovereenkomst is 

opgenomen. Voor deze gebiedsvisie is 

het wenselijk om de nieuwbouw van De 

Wingerd plaats te laten vinden in een 

Multi Functioneel Centrum (MFC) waarin 

ook het kinderdagverblijf, de 

buitenschoolse opvang, en het 

wijkcentrum een plek krijgen. 

14 3.2 8 Aan de oostzijde sluit het plangebied 

aan op de Vliet, maar dit wordt 

nauwelijks beleefd door het te krappe 

profiel van de Da Costalaan en de 

Marsmanstraat. Door de profielen te 

verbreden kunnen we de Vliet beter 

zichtbaar maken. 

8 Aan de oostzijde sluit het plangebied 

aan op de Vliet, maar dit wordt 

nauwelijks beleefd door de te krappe 

profielen van de Da Costalaan en de 

Marsmanstraat. Door de nieuwe 

bebouwing verder terug te leggen van 

de straat, verbreden we de profielen. De 

Vliet maken we hierdoor beter zichtbaar. 

14 3.2 12 Het straatbeeld van de Da Costalaan 

wordt voor een belangrijk deel bepaald 

door parkeerplaatsen. Hier is voldoende 

ruimte om het parkeren in het groen in 

te passen. 

12 Het straatbeeld van de Da Costalaan 

wordt voor een belangrijk deel bepaald 

door parkeerplaatsen. Door die 

parkeerplaatsen voor een gedeelte in 

het groen in het plangebied in te passen, 

creëren we een breder profiel. 

 


