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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Startnotitie wijkprogramma's Oostendam, West en Oost 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De startnotitie wijkprogramma's Oostendam, West en Oost vast te stellen. 
 
Inleiding 
Elke wijk in Ridderkerk beschikt over een wijkprogramma. In de wijkprogramma’s staan de activiteiten 
en projecten die in een periode van vijf jaar worden uitgevoerd. 
 
Beoogd effect 
Met het vernieuwen van de wijkprogramma’s beschikt elke wijk over een actueel programma van 
activiteiten en projecten voor de komende vijf jaar. 
 
Relatie met beleidskaders 
De wijkprogramma’s hebben een relatie met de Omgevingsvisie en de woningbouwstrategie. 
 
Argumenten 
1.1 Door het herzien van de wijkprogramma’s zijn deze weer actueel 
Het wijkontwikkelingsprogramma voor de wijk Oostendam is in 2006 vastgesteld, voor de wijken West 
en Oost is het WOP in 2008 vastgesteld. Deze programma’s zijn nu grotendeels uitgevoerd en aan 
herziening toe. Deze herziening vindt in 2017 en 2018 plaats. Hiervoor is een startnotitie opgesteld 
waarin het proces is beschreven waarmee de herziening van de wijkprogramma’s wordt vorm 
gegeven. 
 
2.1 Vaststellen van de startnotitie door de gemeenteraad 
Deze startnotitie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat de gemeenteraad het wijkprogramma 
vaststelt. Door het vaststellen van deze startnotitie heeft de gemeenteraad ook de gelegenheid zich uit 
te spreken over zijn rol in het proces. 
 
Overleg gevoerd met 
Er is overleg gevoerd met de portefeuillehouder Leefbaarheid in de wijken en met de partners die een 
bijdrage leveren aan het opstellen van het wijkprogramma. 
 
Kanttekeningen 
NVT 
 
Evaluatie/monitoring 
Aan het einde van het proces zal deze nieuwe werkwijze geëvalueerd worden met betrokkenen. 
Aanbevelingen uit die evaluatie worden betrokken bij volgende herijkingen. 
 
Financiën  
Zie startnotitie. 
 
Juridische zaken 
NVT 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na besluitvorming door de gemeenteraad worden de wijken geïnformeerd. 
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Startnotitie herijking Wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord. 
2. Raadsbesluit Startnotitie wijkprogramma’s Oostendam, West en Oost 

 


