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ALGEMENE BESCHOUWINGEN              3 november 2011 

“Met minder geld, meer doen ! “ 

Algemeen 

We zitten in een cirisis. Hoe lang blijft deze crisis aan? Hoe verstrekkend zullen de gevolgen zijn. Na het lichtpuntje 
van vorige week woensdag uit Brussel, moeten we toch helaas constateren dat de gevolgen van de economische 
crisis de komende jaren ook zijn effect zullen hebben op Ridderkerk en dus ook op de inwoners van Ridderkerk. 
Hogere werkloosheid, dalende huizenprijzen, toenemend aantal mensen in de  schuldsanering  en dalende overheids- 
en gemeente-uitgaven. Dit zal de samenleving diep raken.  

Wellicht krijgen we in de toekomst te maken een groeiend aantal mensen dat werkloos wordt en niet meer kan 
rondkomen of erger nog onder de armoedegrens komt te vallen, omdat vaste lasten  inkomsten overschrijden. 
Ingrijpende ontwikkelingen die veel impact zullen hebben op het dagelijks leven.  

In zo’n moeilijke tijd is het belangrijk dat er een gemeente is, die hulp biedt aan haar burgers. Een gemeente die zelf 
een sober en solide financieel beleid voert. Dit is  een uitdaging en het college moet hierin een regierol vervullen. Het 
college zal moeten laten zien dat zij in deze barre tijden visie en strategie uitdragen. Dat vertrouwen hebben wij in dit 
college.  

 

Veiligheid 

De komende maanden wordt hard gewerkt aan de nationale politie, die uiteraard weer efficiënter moet gaan werken. 
Het  komt het erop neer dat hetzelfde gedaan moet worden voor minder geld. Dat mag echter niet betekenen dat 
nog minder mensen zich met handhaving bezighouden. Bovendien als de regering minder middelen ter beschikking 
stelt om toezicht te kunnen waarborgen of dat aan andere punten prioriteit gegeven wordt, is het de taak van de 
lokale overheid om hier consequenties aan te verbinden en mankracht ter beschikking te stellen, zoals 
toezichthouders al dan niet in BAR-verband.  Veiligheid vraagt om doeltreffend beleid en meer en meer zullen we 
daar als gemeente in moeten investeren. Dit kan alleen effectief zijn als regels en voorschriften strikt nageleefd 
worden. Daarom dient er door de lokale overheid een strikt handhavingsbeleid gevoerd te worden wat niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar is.  

In het kader van veiligheid nog een opmerking over het Ridderkerkse gasleidingennet. Onlangs is gebleken dat ook in 
Ridderkerk nog een deel van de gasleidingen bestaat uit gietijzer. Deze gasleidingen zijn een tikkende tijdbom in de 
Ridderkerkse bodem. Het zou om ca. 96 meter leiding gaan onder de Noldijk in Ridderkerk bij de grens met 
Barendrecht. Volgens de Onderzoeksraad voor de veiligheid zijn deze leidingen reden voor grote zorg, omdat op 
plekken met hoge verkeersdruk de kans op lekken en explosies groot is. Wij vragen het college om op korte termijn 
hier aandacht aan te besteden.  

Bedrijventerreinen 

De handhaving op bedrijventerreinen schiet tekort. Controles zijn er wel, maar het vervolg erop nauwelijks. Achter, 
naast of in de directe omgeving van gebouwen is weinig controle mogelijk door belemmerende begroeiing, pallets, 
afgedankte spullen en andere rommel. Verpaupering ligt hier op de loer en belangrijker nog, bij inbraken of controle 
op teelt van weetplanten is opsporing vrijwel onmogelijk. Bovendien wordt het de brandweer moeilijk gemaakt bij 
het bestrijden van branden.  LR pleit ervoor om de betreffende ondernemers op korte termijn te sommeren het  
e.e.a. in orde te maken, waarna in samenwerking  met politie handhavend opgetreden kan worden. Het college zou 
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tevens kunnen kiezen voor het stimuleren van BIZ’s (bedrijfs investerings zones), waarin bovengenoemde zaken 
geregeld kunnen worden.  

Speciale aandacht in dit kader voor handhaving bij uitkeringsfraude. Vanaf 2012 wordt de deelname aan het 
Regionaal Fraudeteam mogelijk beëindigd en gaat de gemeente een eigen fraudemedewerker aanstellen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat bij efficiënte inzet van fraude-opsporingsambtenaren de kosten zichzelf  terugverdienen. Graag 
horen wij van het college hoe zij de rol van toekomstige fraude-opsporingsambtenaren  in BAR-verband ziet.  

 

Schoon + heel + veilig 

Een van de speerpunten van LR. Wij hebben u eerder aangesproken over de afvalbakken in het kader van Ridderkerk: 
schoon, heel en veilig. Inmiddels zijn er afvalbakken bijgekomen. Helaas moeten we constateren dat bewoners zich 
meer en meer ergeren aan hondenpoep en zwerfafval op straat. Ook hier geldt dat handhaving en toezicht cruciaal 
zijn om te komen tot schoon en heel: Ook buiten kantooruren ! Rondslingerende blikjes, papier en andere zaken 
vormen een bron van zorg. Wij onderzoeken een geheel nieuwe aanpak op het gebied van zwerfafval. Wij denken aan 
het organiseren van schoonmaakacties, waarbij bijvoorbeeld de scholen intensief betrokken worden.  

Proberen daarbij de kosten laag te houden en daarbij iedereen te betrekken. Een mooie / schone  gemeente is 
immers een plezier voor ons allemaal. Dit kunnen we onder andere bereiken door hier veel aandacht aan te 
besteden.  

Verder maken wij  u erop attent dat het in dit kader ontoelaatbaar is dat rond de jaarwisseling de afvalbakken soms 2 
weken of langer uit het straatbeeld verdwijnen vanwege het vuurwerk. Samenwerking zoeken met burgers via 
wijkoverleggen zou hier een oplossing kunnen zijn. In Slikkerveer worden namelijk al afvalbakken door bewoners 
verwijderd en weer teruggeplaatst. 

 

BAR-samenwerking 

Dan de BAR-samenwerking. Onze fractie heeft hierover kritische geluiden laten horen in eerdere raadsvergaderingen. 
Wij realiseren ons dat het naïef is te denken dat Ridderkerk zonder enkele vorm van samenwerking de toekomstige 
complexe taken op het gebied van decentralisatie van overheidstaken en bijvoorbeeld jeugdzorg kan uitvoeren. We 
lopen echter keer op keer tegen zaken aan die ons vertrouwen in een goede samenwerking ondermijnen. En die 
ongelukkige incidenten met Barendrecht kunnen we wel  met de mantel der liefde blijven bedekken, maar dat gaat 
ons te ver. Samenwerking is gebaseerd op vertrouwen.  BAR-samenwerking is voor ons meer  dan het samenvoegen 
van gemeentelijke taken. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Gezamenlijk optreden met gezamenlijke ambities. 
Ook zullen de kaders duidelijk moeten zijn. Een vervolg op het koersdocument zou wenselijk zijn.  Daarnaast zullen 
we moeten onderzoeken of er andere samenwerkingsvormen mogelijk zijn, wellicht in Drechtstedenverband.  
Samenwerking in ultieme vorm mag in onze ogen nooit leiden tot herindeling van gemeenten en autonomie is het 
uitgangspunt. In deze context ook een opmerking over de nieuw te vormen Metropoolregio. Het tempo ligt hier wel 
erg hoog, en informatie komt bijna uitsluitend naar de raad via de media. Hier ligt een duidelijke taak voor het 
college.  

 

Bestuur & Participatie + Communicatie 
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Op het gebied van de participatie zijn we op de goede weg, maar het kan altijd beter. De nota is duidelijk en de 
toepassing ervan moet dynamisch blijven.  Ook dit jaar hadden we goede en slechte voorbeelden. We geven het 
college mee dat wij dit traject kritisch zullen blijven volgen.  

Speciale aandacht vragen wij  voor de bestaande overlegorganen en burgerplatforms zoals Vereniging NR, 
Bewonersvereniging Rijksstraatweg, Werkgroep Lucht + Geluid en Werkgroep Wateroverlast Kerkweg die voor ons 
hierin een belangrijke rol vervullen. College blijf met hen in gesprek en gebruik hun deskundigheid. 

Goede communicatie binnen een grote gemeente is moeilijk. Zeker als hier de wet op de privacy belemmerend werkt. 
Hier lopen we nogal eens tegen een muur op. Zo verloopt het opsporen van nabestaanden op de begraafplaats 
Vredehof nog steeds via de geplaatste bordjes. Een bijzonder ouderwetse manier van communiceren in deze tijden.  
Hoewel alle graven op het internet te vinden zijn, vormt  de privacywet de blokkade bij het opsporen van de 
nabestaanden. Een erfenis uit het verleden, waar wij als gemeente mee achterblijven. Er moeten nu nog ca.  600 
nabestaanden worden opgespoord. De nu toepaste  vorm van communicatie past niet bij een moderne en zichzelf 
respecterende gemeente. Regelmatig zal dit punt in het gemeentejournaal onder de aandacht moeten worden 
gebracht van het publiek. Ook wij blijven dit punt onder de aandacht brengen en zullen dit proces kritisch blijven 
volgen.  

 

Maatschappij & Zorg 

In 2011 ligt de nadruk op de verbreding naar de negen prestatievelden in een omgeving waarin sterk bezuinigd wordt. 
Zo zijn door het Rijk voorzieningen uit de AWBZ geschrapt en gedecentraliseerd naar de gemeenten zonder daar ook 
de gemeenten financieel voor te compenseren. De uitdaging ligt dan ook voor de hand. In Ridderkerk komen we 
samen met onze partners tot een nieuw beleid. Menskracht benutten, vraaggericht organiseren en 
verantwoordelijkheid bij uitvoerende professionals zullen de sleutelwoorden zijn bij deze nieuwe benadering. Het 
nieuwe beleid wordt vastgelegd in een nieuwe WMO nota die in 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal 
worden aangeboden.  

 

De crisis heeft ook zijn impact op de Ridderkerkse samenleving. Decentralisatie van overheidstaken maakt het 
allemaal nog complexer en onduidelijk is hoe dit zal uitwerken op bepaalde groepen van de samenleving. Wat de 
WMO betreft, citeren we graag de wethouder Sociale infrastructuur dat niemand tussen wal + schip valt. Ook in 
moeilijke tijden moet dat het uitgangspunt blijven. Daarnaast zullen we met minder middelen de zorg op een 
aanvaardbaar niveau moeten houden. Een zware taak voor het gemeentebestuur: voor raad en college.  

Dat geldt bijvoorbeeld voor de wet Werk naar Vermogen. Veel is nog te onduidelijk om op dit moment te kunnen 
aangeven wat de gevolgen in de toekomst zullen zijn. Ook hier moet de gemeente zorgvuldig omgaan met de vele 
doelgroepen die nu op één hoop geveegd worden. Decentralisatie mag  geen afschuiven van verantwoordelijkheden 
worden. 

Mantelzorgers en vrijwilligers moeten ondersteund worden waar mogelijk. Zij vervullen in deze maatschappij een rol 
die niet in geld is uit te drukken. Ook voor hen moet ten alle tijden zorg beschikbaar blijven. We moeten hen 
koesteren.  

Daarnaast  moeten we als gemeente  niet alleen kijken naar wat we  niet meer kunnen doen, omdat we  te maken 
hebben met bezuinigingen die zwaar op ons beleid drukken.  Want laten we wel wezen:  Ridderkerk is en blijft een 
gemeente die staat voor een goed sociaal beleid! Zorgen voor je kwetsbaarste inwoners is en blijft  een kerntaak van 
dit gemeentebestuur. Als we kijken naar de cijfers wordt in onze gemeente ook in 2012 o.a. aan Burger als partner 41 
miljoen, en aan Burger als wijkbewoner 30,5 miljoen uitgegeven. Dus ondanks alle bezuinigingen waar wij als 
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gemeente mee te maken hebben moeten we ook kijken naar wat we wel kunnen doen! Sterker nog we zullen met 
minder geld, meer moeten doen. Dat moet een uitdaging zijn voor dit college.  

 

Vergrijzing 

De bevolking vergrijst en ontgroent verder en daarbij staan voorzieningen  voor ouderen onder druk. Er zullen 
moeilijke beslissingen genomen moeten worden om als gemeentebestuur iedereen die het nodig heeft van zorg, 
welzijn en maatschappelijke dienstverlening te kunnen blijven voorzien. Ridderkerk heeft behoefte aan een visie op 
dit gebied en graag horen wij van het college wanneer wij een dergelijke visie kunnen verwachten.  Tevens houdt dit 
in dat de gemeente er alles aan moet doen om jonge mensen en gezinnen aan Ridderkerk te binden of naar 
Ridderkerk te trekken. Hierin moet geïnvesteerd worden om een gezonde balans in de demografische opbouw te 
behouden.  

 

Ruimtelijke ordening + Erfgoed 

Woningbouw 

Bij de bespreking van het werkboek Woningbouwstrategie is een wens van de raad in vervulling gegaan. Potentiële 
woningbouwlocaties zijn inzichtelijk gemaakt en zullen de komende jaren verder uitgewerkt moeten gaan worden. 
Bouwen met een visie. Levensloopbestendig en voor alle doelgroepen. Met woonkeur, zodat toegankelijkheid ook 
voor mensen met een beperking gewaarborgd wordt en mensen met een beperking langer op zichzelf kunnen wonen 
in de voor hen  vertrouwde omgeving. Een woning zonder dorpels is een kosteloze aanpassing die hieraan kan 
bijdrage. 

 

Leefbaar Ridderkerk geeft de voorkeur aan behoud van het dorpse karakter, waarbij veel aandacht moet zijn voor 
groen in een schone openbare ruimte. Hoogbouw heeft niet onze voorkeur. Eerder hebben wij aangegeven dat voor 
hoogbouw alleen plaats is langs onze gemeentegrens, parallel aan de snelwegen en langs de rivieroevers. Helaas 
moeten we constateren dat vanwege kostenoverwegingen ook op andere plaatsen binnen Ridderkerk meer ruimte 
komt voor hoogbouw. Wij zullen daar steeds kritisch naar blijven kijken.  

Bijzondere aandacht hebben wij voor de ons omringende snelwegen A15/A16 die moeten worden ingepakt in het 
groen. Verder moeten ze worden ommuurd om geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit binnen de gemeente 
te verbeteren. Deze wens is al deels vervuld.  Maar nu wordt ook de wens om schermen bij de wijk West te plaatsen 
opgepakt. Het kabinet gaat akkoord met het plaatsen van schermen om de Europese norm voor stikstof in 2015 te 
halen .  

Vorig jaar hebben wij onze zorg uitgesproken over het monumentenbeleid en het erfgoed van Ridderkerk. Dat willen 
we nu weer benadrukken. Onze historie zal een belangrijke plek moeten krijgen in het erfgoedbeleid en ook hier is 
een toekomstvisie noodzakelijk. Alleen dan is behoud gewaarborgd voor de toekomst . De restauratie van de  ruïne  
Huis ten Woude is hierbij een goed voorbeeld, maar ook het Schoolmeestershuis past in dit rijtje.  

Verder moeten we de monumenten en hun eigenaren meer in het zonnetje zetten. Misschien is een 
monumentendag, gecombineerd met een monumentenroute een stap in de goede richting.  

Wij zijn blij dat het college op verzoek van de raad de woningbouwlocatie Graaf van Hoornestraat nogmaals kritisch 
beoordeelt. U weet inmiddels dat een integraal plan, waarbij oog is voor belangen van school en omwonenden voor 
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ons hierbij het uitgangspunt is. Graag op korte termijn van de wethouder hier een actieplan, want vertraging is hier 
onacceptabel.  

De structuurvisie en de  woningbouwstrategie blijven het uitgangspunt bij het woningbouwbeleid. Bijzondere 
aandacht wederom voor jongeren en starters. Migratie van jongeren en jonge gezinnen naar buurgemeenten moet 
voorkomen worden.  

Herstructurering van woonwijken zal dan ook de komende tijd op de agenda  staan. Samen met Woonvisie zullen ook 
in de toekomst wijken ingrijpend aangepakt worden.  Alle ervaringen vanuit Ridderkerk Zuid-Oost zullen hierin 
meegenomen worden.  Maatwerk voor mensen met een beperking vraagt hier speciale aandacht.  

 

Onderwijs 

Goed onderwijs is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving. Scholen zijn tegenwoordig meer dan alleen 
instellingen voor goed onderwijs.  Brede scholen doen hun intrede met tal van functies. We hebben al brede scholen 
in diverse wijken en voor andere wijken geldt dat er hard aan gewerkt wordt. Hierin loopt Ridderkerk voorop. De 
Brede School organisatie werkt al goed samen met bijvoorbeeld het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) , zodat 
probleemkinderen gedurende een lang traject gevolgd en begeleid kunnen worden. Men is ook al bezig om dit verder 
te trekken richting kinderen in de leeftijd voor het voortgezet onderwijs. Kortom de Brede School Ridderkerk is bijna 
een feit  en functioneert uitstekend.  

Het is van wezenlijk belang om onze jeugd binnen de Ridderkerkse grenzen goed onderwijs te kunnen bieden. 
Basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het Maxima College bekleedt hierin een bijzondere functie.  Hiervoor zullen 
we middelen en faciliteiten beschikbaar moeten stellen. Ook in financieel moeilijke tijden.  

Enkele jaren terug  bezocht een delegatie van de raad de basisscholen CBS De Fontein en OBS De Bosweide . Een 
schrijnende situatie als het over behuizing gaat.  Nu - in 2011 - moeten wij helaas constateren dat aan deze situatie 
weinig is veranderd. Ondanks de moeilijke financiële tijd, vindt LR dat hier op korte termijn een einde aan moet 
komen en dienen hiertoe samen met het CDA een motie in.  

Wij zijn blij met de nieuwbouwplannen voor het Farel College en de plannen voor de nieuwbouw van OBS De Reijer 
en hopen dat ook hier op korte termijn met de bouw een begin gemaakt kan worden.  

 

Verkeer & Vervoer 

Vorig jaar hebben wij uw aandacht gevraagd voor de als maar drukker wordende kruising bij de Burg. De Zeeuwstraat 
en de Lagendijk. Graag ook hiervoor uw aandacht.  Tevens aandacht voor de Centrumontsluiting. Verkeerstoename 
op de Jan Luykenstraat leidt tot veel trillingsoverlast bij bewoners in omliggende straten. Bereikbaarheid van winkels 
is belangrijk, maar verkeerstoename door het beroemde “waterbed-effect” is niet wenselijk. Wij vragen het college 
om aandacht hiervoor. Het “stille” asfalt op de Vondellaan is een verbetering kunnen we constateren. Mogen we 
ervan uitgaan dat dit asfalt op de hele centrumring  (Burg. De Zeeuwsstraat) aangebracht gaat worden ?  

 

Milieu 

Wij zijn zeer verheugd dat we moeten vaststellen dat een delegatie van deze raad een succes geboekt heeft met de 
nieuwe schermen langs de snelwegen rond Ridderkerk. De werkgroep Lucht + Geluid strijdt hier al jaren voor en wij 
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steunen hen van harte. Ook hier is weer duidelijk dat inspanning wel degelijk loont. Complimenten aan college en 
raadsleden die hierbij nauw betrokken zijn geweest.  

Ook kunnen we effect bereiken in de verbetering van de luchtkwaliteit door bewust  snoeien van bomen en struiken. 
Soms kan dit betekenen dat we niet moeten snoeien. Zorgvuldig omgaan met groen. Ook het aanplanten van 
bepaalde soorten kan effect sorteren.  Het bomenbestand langs de snelwegen zal op z’n minst op peil moeten blijven. 
Als er gekapt wordt, zullen er één op één bomen teruggezet moeten worden. Die afspraak is er ook met 
Rijkswaterstaat. Zij hebben afgelopen voorjaar veel bomen gerooid en er is maar een deel teruggezet.  

Nu Nieuw Reijerwaard definitief wordt ingevuld, komt het accent wederom te liggen bij Bolnes -Zuid dat als groene 
zoom rond Ridderkerk ligt. Wij vragen het college om ook voor deze locatie op korte termijn een visie te ontwikkelen. 
Leefbaar Ridderkerk gaat voor een groene invulling van dit gebied, met eventueel recreatieve functies. Een groen 
kantorenpark, waar eerder over werd gesproken, heeft niet onze voorkeur. Er staan al genoeg kantoorpanden leeg in 
Ridderkerk ! 

 

Werk & Economie 

Nieuw Reijerwaard is een feit. Instemming was voor ons de enige manier om actief mee te denken en het gebied voor 
Ridderkerk te behouden. En dat zullen wij de komende tijd ook doen. Een constructieve samenwerking met onze 
partners Barendrecht en Rotterdam is hierbij noodzakelijk. Als partners moet hier gezamenlijk opgetrokken worden, 
waarbij wederzijdse belangen alle aandacht krijgen. LR maakt zich sterk voor een verkeersontsluiting die de 
leefbaarheid van onze gemeente op niveau houdt. Dat betekent geen extra belasting van de bestaande 
ontsluitingswegen in Ridderkerk-West of een sluipweg via de Rijksstraatweg. Ook maken wij ons zorgen over de 
doorgang op de bestaande rijkswegen. Daar staan immers nu al regelmatig files. Een ander aspect bij de ontwikkeling 
van Nieuw Reijerwaard is het milieu. Eerder vroegen wij u om een Milieu Effect Rapportage voor dit gebied te 
ontwikkelen. Het kan toch niet zo zijn dat het milieu zwaar belast wordt omwille van economisch groei ? Een en ander 
zien we graag aangetoond, hoewel we weten dat er geen wettelijke verplichting voor is. Het bedrijventerrein zal er 
komen, maar dan wel op een goede manier. Evenzo als een goede ontsluiting.  

Speciale aandacht voor de vele arbeidsplaatsen die gecreëerd gaan worden op het nieuwe bedrijventerrein. 
Arbeidsplaatsen voor wie?  Hoeveel mensen komen daarvan uit de kaartenbakken van Rotterdam, Barendrecht of 
Ridderkerk. Als je nu kijkt naar de samenstelling van de werknemers in Veren-Ambacht, dan moet je vaststellen dat 
hier veel arbeidsmigranten werken. Moeten die in de toekomst in Ridderkerk en Barendrecht gehuisvest worden?   

Wij wijzen de wethouder erop dat nu de ontwikkeling van NR van de grond komt, het communicatietraject volledig 
gestalte moet gaan krijgen. Informatie naar omwonenden, direct betrokkenen via een brochure, via de website of via 
een nieuwsbrief is toegezegd. We worden hierover graag door het college geïnformeerd.  

Ontwikkeling van NR zal verlichting geven op het bestaande bedrijventerrein Veren-Ambacht. Parkeerproblemen op 
de Handelsweg, overlast met koelauto’s en geluidsoverlast zijn nu nog actueel. De wethouder heeft aangegeven op 
korte termijn met een nog te formeren werkgroep om de tafel te gaan om allerlei praktische problemen op te 
pakken. Sanitaire voorzieningen voor chauffeurs en extra parkeerplaatsen zijn noodzakelijk. Hier zal gezamenlijk met 
het bedrijfsleven naar een constructieve oplossing gezocht moeten worden.  

We vragen de wethouder hiermee snel een begin te maken.  
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Financiën 

Wij zijn blij dat dit college er ook dit jaar in geslaagd is noodzakelijke bezuinigingen beleidsarm door te voeren, 
oftewel zonder maatschappelijke gevolgen. Scherper begroten en maandelijkse budgetcontroles werpen nu hun 
vruchten af.  We hebben inmiddels een zware bezuinigingsoperatie achter de rug en zullen ervoor moeten waken dat 
we onszelf “rijk rekenen” door nog meer besparingen uit de eigen organisatie te trekken.  Beleidsarm bezuinigen zal 
voor 2013 vrijwel onmogelijk worden. Dit houdt in dat er wederom een zwaar pakket aan maatregelen op ons afkomt 
dat zijn impact zal hebben op de samenleving.  In dat kader zal de komende kerntakendiscussie een belangrijke rol 
vervullen. Raad en college  zullen duidelijke keuzes moeten maken en er voor moeten waken dat de reserves op peil 
blijven.    

Uitgangspunt voor  Leefbaar Ridderkerk in deze tijd is en blijft een sober financieel beleid, waarmee het 
gemeentebestuur zich concentreert op kerntaken en waarbij er oog is voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zijn 
blij dat dit jaar zonder bemoeienis van gemeente de Schaatsbaan als particulier initiatief wederom opgebouwd kan 
worden in het winterseizoen. Bijzonder woord van dank aan Ridderkerkse ondernemers en S+W die dit project - niet 
zonder risico - mogelijk gemaakt hebben. Vanaf 2013 hopen we ook gebruik te kunnen maken van de IJsbaan die in 
het Waalbos wordt aangelegd. 

Voor wat het Waalbos betreft, en dit gaat helaas ook op voor de Crezee-polder, maken we ons ernstig zorgen om het 
onderhoud in de toekomst.  Na aanleg - waarvoor geld is gereserveerd -  wordt het Waalbos overgedragen aan Staats 
Bos Beheer, en we weten inmiddels allemaal, dat de subsidie richting SBB met de helft gekort is. Iets dergelijks speelt 
ook bij de Crezeepolder.  Onze zorg is dat deze grote gebieden in de toekomst “verrommelen”. Kan de wethouder ons 
garanderen dat er ook in de toekomst geld is voor onderhoud voor Waalbos en Crezeepolder ?  

 

Tot slot.  

Wij begonnen dit betoog met het motto: “Met minder geld, meer doen”. Een motto voor raad en college. Zeker in 
deze moeilijke tijden moet het voor ons allen een uitdaging zijn om dit te realiseren. Wij rekenen ook het komende 
jaar op een collegiale en constructieve samenwerking en wensen dit college en deze raad veel wijsheid toe.  

 


