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MOTIE VAN HET RAADSLID JEROEN RIJSDIJK (PvdA) INZAKE COMPROMIS BOUWPLANNEN 

SALEM  

 

Voorgesteld: 23 februari 2017  

  

Nr. 2017 –  116 

  

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, BBV nummer 1173681, agendapunt 6, over beantwoording verzoek aanpassing 

beheersverordening m.b.t. het perceel van Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2 te Ridderkerk; 

 

overwegende dat:  

 

1. Verpleeghuis Salem op 3 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft 

ingediend voor het uitbreiden en renoveren van Verpleeghuis Salem; 

2. het college deze omgevingsvergunning op 9 februari 2017 heeft verleend;  

3. omwonenden, verenigd in de Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid-Oost (verder 

de Stichting), zich tegen de ruimtelijke impact van de plannen verzetten;  

4. overleg tussen Verpleeghuis Salem en de Stichting niet tot volledige overeenstemming heeft 

geleid;  

5. beide partijen tijdens de vergadering van de commissie Samen Wonen van 9 februari 2017 

hebben aangegeven open te staan voor een gesprek;   

 

is van mening dat:  

  

1. het in het belang van de bewoners van Verpleeghuis Salem is, dat de woonvoorzieningen worden 

gemoderniseerd en dit het woongenot en de kwaliteit van de zorg ten goede komt;  

2. juridische procedures zoveel mogelijk moeten worden voorkomen;  

 

verzoekt het college om:  

 

a. een intermediërende rol te spelen in het conflict tussen Verpleeghuis Salem en de Stichting; 

b. de mogelijkheden te onderzoeken of er een compromis kan worden gevonden tussen de beide 

partijen;  

c. de raad uiterlijk op 1 juni 2017 over de uitkomsten van dat onderzoek te informeren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Het raadslid, 

 

 

 

 

Jeroen Rijsdijk, PvdA 

 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding/hoofdelijke stemming/mw. C. van Vliet onthouden. 
Tegen 18: Alkema, Berkhout, Breeman, Van Eijsden, Van der Geest, De Graaff, Ipskamp, Kardol, 
Kayadoe, Kooijman, Kranendonk, Kruithof, A. van Nes, G.J. van Nes, Van Os, Parren, Rottier, Van 
der Spoel. 
Voor 7: Franzen, Fräser, Los, Van Nes-de Man, Ripmeester, Ros, Rijsdijk. 
 

 
 


