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Projectnaam: Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving  
Opdrachtomschrijving: Maak een gebiedsvisie voor Plein Oost en het gebied ten oosten en westen van 

dat plein  
Projectleider: Joline Santen 
Startdatum: tweede kwartaal 2017  
Einddatum: vierde kwartaal 2017 
 

 
 
Het plangebied 
 

 
Het studiegebied betreft Plein Oost en het park daar ten westen van en de 
maatschappelijke functies ten oosten van Plein Oost. Het studiegebied ligt 
ingesloten tussen De Genestetstraat (zuid), Marsmanstraat (zuid), Vliet (oost), Da 
Costalaan (noord), Vondellaan (noord) en Klooslaan (west). Het studiegebied is op 
onderstaande afbeelding rood omlijnd.  
 

 
Het studiegebied Plein Oost en haar omgeving (rood omlijnd) 
 

Wat willen we bereiken? 
(doel) 

Het in beeld brengen van de ruimtelijke mogelijkheden van Plein Oost en haar 
omgeving. Deze mogelijkheden moeten uiteindelijk tot stand brengen dat 
verbeteringen in het gebied optreden.  

  
Wat gaan we daarvoor 
doen? (resultaat) 

Een gebiedsvisie opstellen voor Plein Oost en haar omgeving, waarin de potenties 
en eventuele mogelijkheden in beeld zijn gebracht. Deze visie moet aansluiten op 
het actuele beleid (zie ook beschikbare documenten). Indien gewenst wijken we 
daar gemotiveerd vanaf. De belangen en ambities van de eigenaren, gebruikers en 
omwonenden worden meegenomen en gewogen in de gebiedsvisie. 

  
Waarom is het nodig? 
(probleem) 

Omwonenden van het park is een opwaardering van het park en Plein Oost 
toegezegd. Vooruitlopend op de visie worden al kleine aanpassingen in de openbare 
inrichting verricht. Daarnaast wordt de aanwezige gymzaal (Da Costalaan 3) in het 
gebied ten oosten van Plein Oost gesloopt en is sprake van gedeeltelijke leegstand. 
Dit biedt kansen voor een mogelijke ruimtelijke samenvoeging van enkele functies. 
Dit alles komt voort uit het Integraal Accommodatieplan (IAP). Om het gebied  
ruimtelijk te verbeteren is het nodig om een gebiedsvisie op te stellen, die 
uitspraken doet over de ruimtelijke opzet van het  gebied, maar ook over de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het bevorderen van de leefbaarheid voor de 



   

 

bewoners, eigenaren en winkeliers, maar ook voor belanghebbenden en 
omwonenden, is het doel. 

  
Waarom moet het juist 
nu? (aanleiding) 

Het IAP is vastgesteld, waaruit blijkt dat het gebied ten oosten van Plein Oost  gaat 
veranderen in de vorm van sloop en nieuwbouw. De gymzaal verdwijnt, leegstand is 
aanwezig en de samenvoeging van verschillende functies (kinderopvang, school en 
wijkgebouw)  is misschien mogelijk. Het IAP doet uitspraken over dit gebied, 
waardoor een open verkenning van het gebied kan plaatsvinden om het gebied in 
zijn geheel ruimtelijk te verbeteren. 

  
Waar moeten we op 
letten? (risico’s en 
neveneffecten) 

a. CBS De Wingerd en de in de omgeving liggende (maatschappelijke) 
voorzieningen worden bij elkaar gevestigd om eventuele ruimtelijke winst te 
behalen. De toekomstige bezettingsgraad bepaalt het uiteindelijke 
programma; 

b. OBS De Noord valt buiten het plangebied, zoals in het IAP aangegeven. Alleen 
indien eventuele ruimtelijke winst valt te behalen, kán OBS De Noord worden 
gevestigd bij de onder a genoemde (maatschappelijke) voorzieningen; 

c. Vooruitlopend op de gebiedsvisie worden al kleinschalige ingrepen gedaan om 
de leefbaarheid van het gebied op te waarderen; 

d. De bestaande vijver in het park dient te worden uitgebreid. Dit naar aanleiding 
van het aanpassen van een duiker aan de Bilderdijklaan, waardoor water dient 
te worden gecompenseerd. In het verleden was uitbreiding van de vijver ook al 
voorzien; 

e. Participatie draagt bij aan draagvlak. Tijdig informeren en het laten 
meedenken over de visie door omwonenden, de wijkactiviteitenvereniging, 
gebruikers en andere belanghebbenden speelt dan ook een belangrijke rol. Ook 
de raad dient tijdig te worden geïnformeerd om draagvlak te creëren bij de 
latere vaststelling van de gebiedsvisie. Een op te stellen communicatieplan 
draagt bij aan een goede communicatie met omwonenden, gebruikers en 
andere belanghebbenden;  

f. In die gebiedsvisie dienen we rekening te houden met speelvoorzieningen; 
g. Afhankelijk van de uitkomst van de op te stellen gebiedsvisie, dient eventueel 

een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Dit enkel 
als de visie niet past binnen de al vigerende regeling. 

  
Wat hoort niet bij dit 
project? (afbakening) 

Bij dit project hoort niet het beheer en onderhoud van de gebouwen 
(accommodatiebeheer - Domein Beheer en Onderhoud).  
 

Planning  Tweede kwartaal 2017: opstellen ruimtelijke en functionele analyse van Plein 
Oost en haar omgeving; 

 Tweede kwartaal 2017: opstellen concept ontwerp-gebiedsvisie Plein Oost en 
haar omgeving; 

 Tweede kwartaal 2017: concept ontwerp-gebiedsvisie actief communiceren 
met eigenaren en gebruikers en waar mogelijk inbreng verwerken; 

 Derde kwartaal  2017: collegebesluit over het ter inzage leggen van een 
ontwerp-gebiedsvisie; 

 Derde kwartaal 2017: aanpassen ontwerp-gebiedsvisie naar aanleiding van 
reacties/zienswijzen; 

 Vierde kwartaal 2017: vaststelling gebiedsvisie door de gemeenteraad. 
  
Financiën: Kosten voor het opstellen van de gebiedsvisie worden betaald uit het budget 

Bestemmingsplannen (FCL 681000). 
  



   

 

Wie doet er mee? 
(participatie) 

Niveau van participatie is advies vragen. Op basis van de ruimtelijke en functionele 
analyse met eigenaren en gebruikers (zowel bewoners en omwonenden, beleggers, 
bedrijven als maatschappelijke instanties) in gesprek gaan om te horen wat er 
speelt en welke oplossingen zij zien.  
 
Gedurende het project worden de volgende actoren/partijen betrokken: 

 Wijkregisseur; 

 Extern: overleg met omwonenden, wijkvereniging, wijkoverleg Oost, beleggers, 
eigenaren en andere belanghebbende/betrokkenen over de invulling van de 
verschillende scenario’s. 

  
Communicatie Communicatie zal plaatsvinden via de gemeentelijke website. 
 
Wat hebben we voor het 
project nodig? 
(randvoorwaarden) 

 
Tijd van diverse ambtenaren die bij het project worden betrokken. Denk aan: 

 Stedenbouw, Ruimtelijk Ordening, Verkeer,  Bedrijfscontactfunctionaris 
(afdeling Advies Ruimte); 

Maar ook: 

 Afdeling Bureau Bestuursondersteuning; 

 Afdeling Advies Maatschappij (onderwijs, welzijn/gezondheid, maatschappelijk 
vastgoed); 

 Afdeling Communicatie, Dienstverlening en wijkoverleg; 

 Domein Beheer & Onderhoud. 
  
Heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Ja: het IAP doet uitspraken over de ontwikkeling van het gebied, net als dat 
omwonenden graag ruimtelijke verbeteringen zien in het gebied. 

  
Beschikbare 
documenten 

 Structuurvisie Ridderkerk / Omgevingsvisie Ridderkerk; 

 Integraal Accommodatieplan (IAP); 

 Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk; 

 Beheersverordening Ridderkerk-Zuid. 

 


