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Naam onderwerp: Gespreksnotitie Woningbouwvisie naar aanleiding van RIB appartementen 

kastanjelaan 

Doel notitie: 

D66/GroenLinks wil graag met de andere fracties en de portefeuillehouder van gedachten wisselen 

over het nieuw te bouwen type woningen. De aanleiding is de beslissing van het college om 

voorwaarden te stellen aan een projectontwikkelaar, zoals een minimumprijs, bij de woningen aan de 

Kastanjelaan. Graag zou ik de discussie breder willen trekken dan alleen het project aan de 

Kastanjelaan en met de commissie discussiëren over de wenselijkheid van betaalbare woningen voor 

starters en jonge gezinnen. Daarom ga ik niet al te diep in op het proces bij de Kastanjelaan. Daarvoor 

verwijs ik u naar de RIB van 6 maart 2015. 

Kastanjelaan 

Een projectontwikkelaar heeft een kantoorpand gekocht aan de kastanjelaan in Ridderkerk met als 

doel daar betaalbare starterswoningen in te realiseren. Uiteraard op eigen risico. Dit past het binnen 

de wens door veel fracties geuit om lege kantoorpanden te transformeren naar een andere 

bestemming.  

Een rondje langs de fracties leverde de projectontwikkelaar naar eigen zeggen veel steun op.  Het 

college heeft het principebesluit echter afgewezen. Voor de motivatie en details verwijs ik naar de 

bijgevoegde RIB hierover van 6 maart 2015.  

Bevolkingssamenstelling & beschikbare woningen 

Ridderkerk vergrijst én ontgroent. Dat blijkt al aan de teruglopende leerlingenaantallen van de 

basisscholen. Veel starters, jongeren en jonge gezinnen trekken weg. Eén van de redenen is juist het 

gebrek aan betaalbare kwalitatief goede woningen. (huur en koop). Een drietal stellingen waarover wij 

graag met u van gedachten willen wisselen: 

1) D66/GroenLinks vindt dat kwalitatief goede en geïsoleerde woningen voor starters juist bijdragen 

aan de het behouden van starters en jonge gezinnen in Ridderkerk.  

2) Er verdwijnen op dit moment veel relatief kleine betaalbare huurwoningen, bijvoorbeeld in het 

centrum en Rijsoord. Met deze kwaliteitsslag in de woonomgeving en de woningen zelf is 

D66/GroenLinks het eens. Deelt u onze zorgen om maken dat er alleen grotere (v.a. 80m2) 

woningen met een huur vanaf € 700, - en seniorenwoningen voor terug worden gebouwd? 

3) Er zijn voor veel jonge starters weinig energiezuinige woningen van recentere datum te koop (en 

te huur) in Ridderkerk. Dat terwijl buurgemeenten zoals Rotterdam er juist alles aan doen om 

voor deze categorie betaalbare, vaak relatief kleine, maar goede kwaliteit woningen te bouwen 

ondanks de beschikbaarheid van meer dan voldoende naoorlogse portiekflats.  

Vragen aan de commissieleden en de portefeuillehouder. 

Bent u bereid woningen toe te staan in een betaalbaar segment om ontgroening en vergrijzing tegen 

te gaan wanneer toekomstige projecten zich aandienen? 

Bent u het met D66/GroenLinks eens dat we naast seniorenwoningen ook moeten inzetten op 

woningen voor starters en jonge gezinnen om krimp, ontgroening en vergrijzing tegen te gaan?  


