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Aanleiding 

Besloten is in deze commissievergadering te spreken met de Ridderkerkse leden van het algemeen 
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Het overleg is o.a. bedoeld om op 
de hoogte te worden gesteld van de laatste en toekomstige ontwikkelingen. 

 

Omschrijving 

Als gespreksonderwerp breng ik graag namens mijn fractie de mogelijkheid in dat de GR meer huizen 
langs de Rijksstraatweg aankoopt. De impact van het bestaande bedrijventerrein Verenambacht en 
het nog aan te leggen Nieuw Reijerwaard is erg groot voor bewoners langs de Rijksstraatweg. De 
huizen zijn daardoor praktisch onverkoopbaar. Veel onrust kan voorkomen worden als de meest 
getroffen bewoners de mogelijkheid krijgen te verhuizen naar een ander deel van Rijsoord. De CDA-
fractie denkt hierbij aan de potentiele woonlocatie van het terrein van touringcarbedrijf De Jong Tours. 
Er zijn hoge kosten verbonden aan het opkopen van meer huizen langs de Rijksstraatweg, maar als er 
geen buffer van 100 meter meer noodzakelijk is (omdat de bewoners vertrokken zijn) is het mogelijk 
om het bedrijventerrein efficiënter in te richten, zodat de aankoop hopelijk kosten neutraal of tegen zo 
laag mogelijke kosten kan plaatsvinden. De leefbaarheid voor de bewoners langs de Rijksstraatweg 
staat onder druk. Als we niets doen lopen we het risico dat dit deel van de Rijksstraatweg een ‘no go 
area’ wordt’. Tenslotte vinden wij dit voorstel om meer huizen aan te kopen langs de Rijksstraatweg in 
het kader van Nieuw Reijerwaard een taak van de GR en niet van de gemeente Ridderkerk.  

Na dit overleg zal mijn fractie zich beraden om eventueel een initiatief te nemen om een verzoek aan 
het algemeen bestuur van de GR te richten. 

 

Doel bespreking / beraad 

Doel van de bespreking is om inzicht te krijgen in alle feitelijke voors en tegens van het aankopen van 
meer woningen door de GR. Aan de hand van dit inzicht kan bepaald worden of er mogelijk een 
verzoek aan het algemeen bestuur van de GR zal worden gedaan. Zo ja, dan zal de CDA-fractie 
daartoe het initiatief nemen. 

 

P.W.J. Meij, CDA 

 

 

 

 


