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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2011 -120, agendapunt 11, om de projecten in het Werkboek 
woningbouwstrategie uit te (laten) voeren volgens de aangegeven planning en uitgangspunten; 
 
 
overwegende dat: 
 
a. het project Van Hoornestraat/Reijerweg is opgenomen in het Werkboek maar niet ter 

besluitvorming voorligt; 
b. burgemeester en wethouders bij brief van 1 september jl. de raad hebben laten weten welk 

principebesluit zij ten aanzien van het wijzigingsplan Van Hoornestraat hebben genomen; 
c. burgemeester en wethouders, alles overwegende, geen andere mogelijkheid zien dan de 

realisatie van een plan waarbij één verdieping vervalt en het aantal op vijf komt ( 24 
appartementen) en de vijfde laag terugliggend wordt gerealiseerd; 

d.   veel direct omwonenden deze aanpassingen nog niet voldoende vinden;  
 
verzoekt het college  
a. om een laatste ultieme poging te doen om tot een integraal plan voor het gebied begrensd 

door Van Hoornestraat - Reijerweg - Prinsenstraat te komen dat op een zo breed mogelijk 
draagvlak kan rekenen;  

b. de raad daarover uiterlijk binnen zes weken te informeren;  
 
is van mening dat wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn binnen een tijdsbestek van zes weken tot 
een reële en uitvoerbare aanzet tot een alternatief integraal plan te komen, het college uitvoering 
kan geven aan het aangepaste plan met vijf verdiepingen; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden,  
 
 
Ben Kok, SGP  Peter Boertje, VVD   Ben Neuschwander, LR 
 
 

 Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 17: SGP. VVD, LR, D66GL 
Tegen 7: CDA, PvdA, CU 
 
Brief van het college d.d. 15 december 2011 inzake afdoening motie 2011-67 v.k.a. commissie 
Samen wonen d.d.12 januari 2012 en motie daarmee afgedaan. 
 


