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De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van agendapunt 2, inzake 
tracékeuze Ridderkerklijn tot aan het centrum; 
  
gelet op het feit dat de tracékeuze tot het centrum betekent dat enkele instellingen, kerken, 
organisaties, ondernemingen (in het vervolg aangeduid met “partijen”) en inwoners zullen 
moeten verhuizen;  
  
overwegende dat: 

- deze partijen een maatschappelijke en sociale functie hebben en door een verhuizing 
gestoord worden in hun activiteiten; 

- deze partijen een historische binding hebben met de locatie waarop ze thans zijn 
gevestigd; 

- en veelal op een A-locatie zijn gevestigd 
 
van mening dat: 

- goede communicatie in een vroegtijdig stadium met de partijen belangrijk is om het 
proces goed en naar tevredenheid te laten verlopen; 

- partijen verantwoordelijk zijn voor een goede communicatie met hun achterbannen en 
dat zij daarvoor adequate en tijdige informatie nodig hebben; 

- partijen en bewoners behoefte hebben aan duidelijkheid over de toekomst ook in 
verband met het huidige gebruik van de locaties en het geplande onderhoud; 

  
spreekt als raad uit dat: 

- de partijen die moeten verhuizen niet benadeeld mogen worden als gevolg van de 
komst van de tram; 

- deze partijen behouden dienen te worden voor Ridderkerk; 
- bewoners die moeten verhuizen goed begeleid moeten worden in het proces; 

  
verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

- uit te spreken dat het zich verplicht om zich tot het uiterste in te spannen om deze 
partijen minimaal een vergelijkbare locatie aan te bieden; 

- uit te spreken dat het zich verplicht zich tot het uiterste in te spannen om de 
bewoners minimaal overeenkomstige vervangende woonruimte aan te bieden; 

- verhuizing bij voorkeur plaats te laten vinden binnen een straal van 1 kilometer. 
- op zeer korte termijn met de partijen en bewoners in contact te treden over mogelijke 

locaties; 
- in samenwerking en per partij binnen 18 maanden te komen tot een Plan van Aanpak 

waarin procesafspraken en de nieuwe locaties staan beschreven; 
- in samenwerking met de bewoners binnen 18 maanden duidelijkheid te scheppen 

over de toekomst en afspraken te maken m.b.t. mogelijkheden tot vervangende 
woonruimte; 

- en de raad over de voortgang regelmatig te rapporteren 
  
spreekt als wens uit dat alle partijen bereid zullen zijn in goed overleg te treden met het 
college van burgemeester en wethouders en zich zullen inzetten om in Ridderkerk gevestigd 
te blijven en spreekt tenslotte de wens uit dat bewoners goede en naar tevredenheid 
vervangende woonruimte aangeboden krijgen; 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Aangenomen Verworpen  
 
Stemverhouding:  
Voor 22: Overige fracties 
Tegen 5: SGP 
 
 
 
 


