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COMMISSIE SAMEN LEVEN   AGENDAPUNT  5 

Verzoek voor commissievergadering van: 9 februari 2012 

Verzoek van :      Cor Louter, ChristenUnie  

Naam onderwerp: Reactie op petitie “De jeugd van tegenwoordig?!” 

Aanleiding 

Tijdens de “Ontmoeting rond de begroting” hebben leerlingen van het Gemini College een petitie 
overhandigd. Eén van de door hen aangedragen thema’s is TramPlus. Bij schrijven van 22 december 
2011 hebben burgemeester en wethouders de aanbieders een reactie gegeven op de petitie. Een 
afschrift daarvan is ter kennis gebracht van de commissie Samen leven. 

Aanleiding voor bespreking is de inhoud van de reactie van het college ten aanzien van o.a.Tramplus 
en schaatsbaan. 

Omschrijving  

De bezwaren die de ChristenUnie heeft tegen de beantwoording op de petitie van de jongeren richt 

zich vooral op het niet verwoorden van de feiten en de soms kinderachtige manier van beantwoorden. 

Ik zal dat met enkele voorbeelden onderbouwen. 

Tramplus : “de reden dat de gemeente Ridderkerk niet voor de tram heeft gekozen, komt omdat de 

fysieke gevolgen van de aanleg nogal ingrijpend zijn”, schrijft u. Dat is niet het juiste verhaal. 

Ridderkerk heeft wel voor een tram gekozen. De gemeente heeft 2 keer een besluit genomen voor het 

aanleggen van een tramlijn. De eerste keer in haar vergadering van 18 december 2007 ( de lijn tot het 

centrum ) en de tweede keer in haar vergadering van 29 juni 2009. In deze vergadering werd de 

structuurvisie aanvaard, waar het doortrekken van de Ridderkerklijn onderdeel van uitmaakt.  

Verder schrijft u: “De tram kan maar via één vaste route lopen. Dit betekent dat wanneer iemand uit de 

noordkant van Slikkerveer bij de tramhalte wil komen, daarvoor eerst moet ‘reizen’ om bij de halte te 

kunnen komen. Een bus is niet gebonden aan een vast spoor en kan dus ook door de wijken rijden.  

Dit lijkt ons een kinderachtige manier van onderbouwing. Alsof iedereen in Ridderkerk bij een bushalte 

woont. Ook velen ín Ridderkerk moeten ‘reizen’, zoals u dat benoemt in uw brief, om bij een bushalte 

te komen. Een bus is niet gebonden aan een vast spoor, zoals een tram, dat is juist maar ook een bus 

heeft een vaste route en het is dus wat flauw en een, de petitie schrijvers niet voor volwaardig 

nemende, argumentatie. 

Schaatsbaan. De jongeren schrijven hierover dat ze steeds vaker zien dat er op alles wordt bezuinigd 

en dat de jongeren daar steeds meer de dupe van worden. In de reactie van het college wordt dan 

geantwoord : “dat de gemeente vorig jaar een subsidie bedrag had gereserveerd om bij te dragen aan 

de schaatsbaan. De reden dat er geen schaatsbaan op het Koningsplein kwam, was omdat er geen 

ondernemer was die het financiële risico durfde te dragen”. 

Ook dit is in onze ogen niet correct weergegeven. De feiten waren, dat er ten opzichte van 

voorgaande jaren, een verminderde subsidie bijdrage van de gemeente beschikbaar was gesteld voor 

de schaatsbaan. Er was dus meer geld nodig vanuit de ondernemers hoek. Het is dan niet correct om 

de schuld door te schuiven naar de ondernemers. 

Doel bespreking / beraad 

Het gaat ons er niet om om een inhoudelijke discussie over de Ridderkerklijn of over het al dan 

niet nuttig zijn van een schaatsbaan, aan te gaan. Het gaat mij er om dat in beantwoording van 

brieven  door het college, ook naar de jeugd een  juiste weergave van de feiten wordt gegeven 
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en dat het ook, zeker naar de jeugd toe, een volwassen beantwoording is. Waarom, als het om 

de beantwoording inzake de Tramplus gaat, niet gewoon weergeven dat er door de vorige raad 

besluiten zijn genomen voor de aanleg van een Ridderkerklijn die als advies naar de stadregio 

zijn gegaan, maar dat het huidige college en raad daar geen voorstander van zijn. E.e.a. zo 

nodig met een volwassen argumentatie onderbouwd. 

 

 

 

 


