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Onderwerp: Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt het wijkontwikkelingsprogramma voor Bolnes vast te stellen.  
 
2. Aanleiding 
In 1999 is voor Bolnes het allereerste wijkontwikkelingsprogramma voor Ridderkerk vastgesteld 
(destijds werd er nog gesproken over een wijkontwikkelingsplan). Inmiddels is voor alle wijken van 
Ridderkerk nu een wijkontwikkelingsprogramma vastgesteld. Het programma voor Bolnes is dan 
ook toe aan herziening.  
 
3. Aspecten 
Algemeen 
Met het wijkontwikkelingsprogramma wordt een bijdrage geleverd aan het behouden en/of 
verbeteren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat op de langere termijn. In het voorliggende 
wijkontwikkelingsprogramma Bolnes is deze wijk in beeld gebracht, zowel op fysiek als sociaal 
vlak. Daarnaast is een beeld gegeven van de verwachte, geplande en gewenste ontwikkelingen in 
de wijk Bolnes, inclusief een globale tijdsplanning. 
 
Visie 
In het wijkontwikkelingsprogramma is een visie opgenomen over Bolnes. Om het dorpse karakter 
van Bolnes te behouden is ontmoeten als een centraal thema benoemd. Ontmoeten is elkaar 
tegenkomen en elkaar treffen, zowel op straat, in winkels, in het verenigingsleven of bij 
maatschappelijke voorzieningen. Het thema ontmoeten draagt dan ook op diverse manieren bij aan 
de wijk. Het verhoogt de betrokkenheid van bewoners bij de eigen straat en de wijk, het zorgt voor 
harmonie tussen bestaande bewoners van Bolnes en nieuwe bewoners en het leidt tot 
geborgenheid en zekerheid, bijvoorbeeld doordat buren elkaar leren kennen. Ontmoeten wordt dan 
ook op natuurlijke wijze gestimuleerd in dit wijkontwikkelingsprogramma. 
 
Proces 
Voorjaar 2009 is een start gemaakt met het opstellen van het wijkontwikkelingsprogramma voor 
Bolnes. Door personele omstandigheden heeft het werk rond de zomer van 2009 enkele maanden 
stil gelegen. Hierover bent u per brief, verstuurd op 21 oktober 2009 (kenmerk: RU09/08313), 
geïnformeerd. Vervolgens is in september 2009 een doorstart gemaakt wat heeft geresulteerd in 
het voorliggende wijkontwikkelingsprogramma. Daarbij is het ook goed om aan te geven dat de 
gemeenteraadsverkiezingen en de kerntakendiscussie hebben gezorgd voor enige vertraging in 
het proces. 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma is opgesteld door een projectgroep, bestaande uit medewerkers 
van de gemeente, Stichting Sport en Welzijn, Stichting Woonvisie, Wijkoverleg Bolnes en 
zorginstelling Riederborgh. Incidenteel is er geadviseerd door de coördinator brede school. 
 
Adviesbureau CMO Stimulans is gevraagd om te adviseren op het aspect participatie. Aanleiding 
hiervoor was dat de stadsregio Rotterdam een ‘stimuleringsregeling sociaalfysiek beleid’ in het 
leven heeft geroepen om aandacht te vragen voor het belang van sociaalfysiek beleid in de regio 
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en om beleid op dit terrein te stimuleren. In dit kader heeft de gemeente Ridderkerk aan Stichting 
CMO Stimulans gevraagd ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van het wijkontwikkelings-
programma voor de wijk Bolnes, met name op het onderdeel participatie, en voor het 
documenteren van de daarbij toegepaste methodiek zodat deze in toekomstige programma’s 
gebruikt kan worden. De kosten voor de advisering door CMO Stimulans worden gedragen door de 
Stadsregio. 
 
Stichting Sport en Welzijn heeft tijdens de voorbereidingsfase een aantal activiteiten ondernomen 
die bedoeld waren om een goed en betrouwbaar beeld van de wijk te krijgen. In totaal zijn er 43 
straatgesprekken gevoerd, waarin aan mensen is gevraagd wat zij de sterke en zwakke punten 
van Bolnes vinden en waar zij kansen en bedreigingen zien. De resultaten zijn later 
teruggekoppeld aan de deelnemende mensen. 
 
Daarnaast is een aantal kinder- en jongerenactiviteiten georganiseerd, waaronder een tweetal 
pizzagesprekken. Ook is er een fotoproject georganiseerd. Hierin hebben kinderen onder 
begeleiding van een professionele fotograaf een reeks foto’s gemaakt over hoe zij Bolnes beleven. 
Schoolkinderen van de beide basisscholen hebben van het thema Bolnes een kunstproject 
gemaakt. Dit gebeurde onder begeleiding van twee kunstenaars. Tezamen hebben zij 
wandschilderingen gemaakt op de “Wall of fame”, de graffitimuur die staat op de hoek van de 
Rijnsingel en de Noordstraat. Fotomateriaal hiervan komt terug in het wijkontwikkelingsprogramma. 
 
Bij de voorbereiding van het wijkontwikkelingsprogramma is een enquête gehouden onder de 
bewoners van Bolnes door Stichting Sport en Welzijn. In totaal zijn er 345 enquêtes afgenomen 
waaruit betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden. De enquête ging over een zestal 
thema’s, namelijk wonen, sociale verbanden en betrokkenheid bewoners, veiligheid, 
maatschappelijke voorzieningen, omgevingskwaliteit en verkeer en vervoer. De enquête en de 
resultaten zijn opgenomen als bijlage in het wijkontwikkelingsprogramma.  
 
Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren is een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor 
de bewoners in Bolnes en de partners in de wijk. Alle bewoners van Bolnes zijn uitgenodigd om 
naar een bewonersavond op 27 oktober 2009 te komen waar de officiële aftrap werd gegeven voor 
het wijkontwikkelingsprogramma. Onderwerp van deze avond was de vraag hoe Bolnes er in de 
toekomst uit moet komen te zien. Na deze bijeenkomst is met bewoners die hier interesse in 
hadden een denktank gevormd. In deze denktank zijn de resultaten van de bewonersavond verder 
uitgewerkt en is de concepttekst besproken. Voor de partners in de wijk is eenmaal een aparte 
partnerbijeenkomst georganiseerd die gehouden werd in de raadzaal. Deze bijeenkomst werd niet 
goed bezocht. Dit betekent dat bij volgende wijkontwikkelingsprogramma’s dit aspect anders wordt 
ingericht. Het wijkontwikkelingsprogramma is tevens verschillende malen inhoudelijk besproken 
met wijkoverleg beleid in Bolnes. 
 
Ter inzage legging 
Het concept wijkontwikkelingsprogramma heeft ter inzage gelegen van 18 oktober tot en met  
5 november 2010. Ook heeft op 25 oktober 2010 een inloopavond in basisschool De Bosweide 
plaatsgevonden. Deze inloopavond is goed bezocht en de indruk heerst dat de meeste bezoekers 
de avond als positief hebben ervaren.  
 
Gedurende de periode van ter inzage legging is gelegenheid geboden aan bewoners en andere 
belangstellenden om op het concept wijkontwikkelingsprogramma te reageren. De reacties hebben 
ertoe geleid dat het wijkontwikkelingsprogramma op een aantal onderdelen is aangepast. De 
reacties zijn in beknopte en samengevatte vorm opgenomen in het wijkontwikkelingsprogramma. 
Daarnaast liggen de reacties ter inzage bij de griffie. De indieners van de reacties hebben hierop 
een terugkoppeling ontvangen waarin staat hoe wij met hun reacties zijn omgegaan. 
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4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van het wijkontwikkelingsprogramma wordt de lay-out aangepast en wordt het 
wijkontwikkelingsprogramma gedrukt. Hierbij worden enkele foto’s toegevoegd. Het eindrapport 
wordt ondermeer toegestuurd aan uw raad, de verschillende afdelingen, het wijkoverleg en andere 
maatschappelijke partners. Het besluit tot vaststelling wordt gepubliceerd in de Combinatie en op 
de gemeentelijke website. 
 
De verwachte, geplande en gewenste ontwikkelingen kunnen niet allemaal tegelijk worden 
uitgevoerd. Soms kan aangesloten worden bij lopende ontwikkelingen of bij de uitvoering van 
reguliere werkzaamheden. Enkele ontwikkelingen zijn al in gang gezet. Soms zal eerst een 
haalbaarheidsstudie gedaan moeten worden. De achtergronden, wensen en / of uitgangspunten 
voor deze projecten zijn waar mogelijk opgenomen in het wijkontwikkelingsprogramma. Ook is bij 
de uitvoering van een aantal projecten het vinden van voldoende financiële dekking een 
randvoorwaarde. Over de voortgang van de uitvoering wordt u jaarlijks via de 
wijkontwikkelingsprogrammamonitor geïnformeerd. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Voor het drukwerk is budget beschikbaar. 
 
In de samenvattende tabel zijn de globale planning en de mogelijke financieringsbronnen van de 
verwachte, geplande en gewenste ontwikkelingen in beeld gebracht. Voor enkele projecten zal 
eerst een haalbaarheidsstudie gedaan moeten worden. Hierbij dient ook de financiële haalbaarheid 
in beeld te worden gebracht. Als een haalbaarheidsstudie daartoe aanleiding geeft dan ontvangt u 
in een later stadium een begrotingsvoorstel. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen 
Behandeld in de raad d.d. 24 februari 2011 
m.rienks@ridderkerk.nl/221/AO 
 


