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Verslag van de extra openbare vergadering van de commissie Samen wonen,  
gehouden op donderdag 10 januari 2013 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
De heer J. Ipskamp (voorzitter) en de heer M. Slingerland (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder A. den Ouden en wethouder M. Vroegindeweij. 
  
1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld. De voorzitter meldt dat er gewijzigde bijlagen zijn ontvangen voor de 
agendapunten 9, Grondexploitatie centrumplan (gewijzigde begrotingswijziging), en 11, 
Energiebesparende maatregelen gemeentehuis (financieel overzicht besparende maatregelen).  
 
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er hebben zich vier insprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Hun bijdragen zijn 
bij dit verslag gevoegd. 
 
De heer R. Fris spreekt in over agendapunt 4, Startnotitie herstructurering woningen centrum, namens 
een aantal bewoners van het centrumgebied. 
Op vragen uit de commissie antwoordt de heer Fris, dat hij nog geen persoonlijk contact heeft gehad 
met een consulent van Woonvisie. Wel is hij aanwezig geweest bij een informatieavond van 
Woonvisie. De heer Meij stelt dat veel bewoners van Slikkerveer Zuid Oost na afloop blij zijn met de 
nieuwe situatie. De heer Fris heeft zelf eerst in Slikkerveer Zuid Oost gewoond. Hij is erg tevreden 
over zijn vervangende woonruimte in het centrum. Hij kent (oud)bewoners van Slikkerveer Zuid Oost 
die niet tevreden zijn met de nieuwe situatie. 
 
De commissie heeft kennisgenomen van de bijdragen van de heer G. Elkhuizen over agendapunt 4, 
Startnotitie herstructurering woningen centrum, op persoonlijke titel; 5, Startnotitie bestemmingsplan 
Park Ringdijk Slikkerveer, namens de fietsersbond afdeling Ridderkerk en 11, energiebesparende 
maatregelen gemeentehuis, op persoonlijke titel. 
 
De heer F. Baart spreekt in over agendapunt 5, Startnotitie park Ringdijk Slikkerveer namens de 
scouting. Op vragen uit de commissie geeft de heer Baart de volgende aanvullende informatie. Voor 
zover hem bekend is de voorbereiding van het bestemmingsplan niet afhankelijk gemaakt van de 
bouw van de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente.  
In het verleden zijn geen concrete afspraken gemaakt over de planning. De scouting was er eerder 
van uitgegaan dat na de zomer 2012 met de bouw begonnen zou kunnen worden. Dat zal ruim een 
jaar later worden.  
 
De heer Hoctin Boes spreekt in over agendapunt 5, Startnotitie bestemmingsplan Park Ringdijk 
Slikkerveer, op persoonlijke titel. Zijn bijdrage behelst het verzoek om bij het opstellen van het 
bestemmingsplan rekening te houden met de mogelijkheid van een mantelzorgvoorziening en de 
ontsluiting daarvan. De heer Japenga geeft aan dat dit onderwerp eerder aan de orde is geweest in de 
commissie en het als actiepunt genoteerd. Het onderwerp plaatsen zorgunits t.b.v. mantelzorg zal, 
nadat een gespreksnotitie is geschreven, worden geagendeerd voor een volgende vergadering.  
 
3. Vaststellen verslagen vergaderingen commissie Samen wonen van 29 november 2012 en 

van 6 december 2012  
Naar aanleiding van het verslag van 29 november 2012 heeft de heer Ros laten weten voorlopig geen 
voorstel te doen voor het herijken van de criteria voor het sombere scenario bij grondexploitaties.  
 
De verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de actie en aandachtspunten worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
 
Actiepunt 4, Rapportages luchtkwaliteit. Vandaag staat geagendeerd de bespreking van het rapport 
Groen voor lucht. Ter kennisname is aangeboden de rapportage Luchtkwaliteit 2011. Dit actiepunt 
komt daarom te vervallen.  
 
Actiepunt 6, St. Jorisstraat. Dit punt is voor vanavond geagendeerd en komt daarmee te vervallen. 
 



 2 

Actiepunt 10. Beheerplan Groepsrisico Kijfhoek. De raad heeft op 13 december het beheerplan 
vastgesteld. Dit actiepunt komt daarmee te vervallen. 
 
De overige actiepunten blijven staan. 
 
4. Startnotitie herstructurering woningen centrum 
Wethouder den Ouden geeft een korte toelichting op het voorstel. De herstructurering van het centrum 
is niet het eerste herstructureringstraject binnen de gemeente. Hij noemt het Vondelpark en 
Slikkerveer Zuid Oost. De gemeente en Woonvisie zijn zich ervan bewust dat dit heel ingrijpende 
trajecten zijn voor de bewoners. De ervaring leert dat de meeste bewoners na afloop tevreden zijn met 
de nieuwe situatie. 
In dit soort processen is het lastig om een evenwicht te vinden. Zowel tussen de belangen van de 
huidige bewoners en de toekomstige bewoners, als tussen de bevoegdheid van de gemeente als 
bewaker van het algemeen belang tegenover de bevoegdheden van Woonvisie als eigenaar. 
 
Er bestaat een goed contact tussen de gemeente en Woonvisie. Daarom komt dit plan ook niet als 
verrassing voor het gemeentebestuur. Bovendien communiceert Woonvisie uitvoerig met bewoners en 
anderen. De wethouder wijst hierbij speciaal op de website van Woonvisie, waarop ondertussen 
Nieuwsbrief 7 is verschenen. Hierin wordt over het sociaal plan opgemerkt dat dit op 16 januari 
besproken wordt met de klankbordgroep. Daarna zal het openbaar worden gemaakt. Tevens is een 
uitgebreide planning opgenomen. 
 
De heer Meij merkt op dat de verdeling koop en huurwoningen aanzienlijk verschilt van de 
percentages zoals die zijn benoemd in het werkboek Woningbouwstrategie (85-15 ipv minimaal 55%). 
Wethouder Den Ouden antwoordt dat in de uitwerking een keuze is gemaakt voor de definitieve 
verdeling, maar dat aan de doelstelling van minimaal 55% is vastgehouden.  
 
Wethouder Den Ouden zegt toe vóór de raadsvergadering van 24 januari aan de raad te laten weten 
welk percentage van de bewoners van Slikkerveer na de herstructurering weer in het gebied is gaan 
wonen. 
 
Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de bevoegdheden van de raad binnen dit project. 
Het gevoel leeft dat de raad feitelijk buitenspel staat. 
Wethouder den Ouden licht toe dat activiteiten van Woonvisie, die binnen de door de raad gestelde 
kaders (bestemmingsplan) vallen, inderdaad ook zonder verdere instemming van de raad door 
Woonvisie uitgevoerd zullen kunnen worden. In het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taak 
op het gebied van volkshuisvesting is er veel overleg tussen de gemeente en Woonvisie. Daarin 
worden de standpunten van de raad ook betrokken. In deze tijd van economische recessie is het 
volgens de wethouder ook goed dat een corporatie durft te investeren om de woningmarkt weer op 
gang te krijgen.  
 
De heer Ros bedankt de wethouder voor de schriftelijke beantwoording van de vragen die hij 
voorafgaand aan de vergadering heeft gesteld. Op zijn nadere vragen ter verduidelijking geeft 
wethouder Den Ouden de volgende informatie. 
De huidige woningen worden naar huidige maatstaven als te klein beschouwd. Er is voor gekozen om 
evenveel woningen terug te bouwen als er waren. Dan is het nodig om de hoogte in te gaan. Daarom 
komen er minder grondgebonden woningen terug en meer appartementen. 
 
De raad heeft in het verleden aangegeven zowel met een motie als een amendement dat vóór sloop 
plaatsvindt een haalbaarheidsonderzoek naar renovatie moet worden gedaan. De wethouder geeft 
aan dat dit de onderlinge bevoegdhedenverdeling raakt. Woonvisie is op de hoogte van de opvatting 
van de raad en neemt in haar strategisch voorraadbeleid ook de optie van renovatie mee. 
 
Een uitgebreide onderbouwing van hoe het project precies bij zal dragen aan het doel van een 
gedifferentieerde bevolkingssamenstelling is niet te geven. Zoals verwoord in de notitie is de 
verwachting dat door verschillende soorten woningen te plaatsen ook een gemengd woongebied 
ontstaat. In het stedenbouwkundig plan zal definitief worden bepaald welke woningen er gebouwd 
gaan worden. Dat is nu nog niet aan te geven. 
 
Op de suggestie van de heer Ros, om het concept Sociaal Plan voor de raadsleden vertrouwelijk bij 
de griffie ter inzage te leggen, antwoordt wethouder Den Ouden onder verwijzing naar Nieuwsbrief 
Nr. 7 van Woonvisie, dat het Sociaal Plan een document van Woonvisie is dat Woonvisie ook 
openbaar zal maken.  
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Wethouder Den Ouden neemt de suggestie van de heer Stout over om al na de eerste fase een 
evaluatiemoment op te nemen. 
 
De heer Boertje geeft aan dat in Slikkerveer Zuid Oost de ondernemers het erg moeilijk hebben gehad 
tijdens de herstructurering. Hij vraagt of in dat kader ook met de ondernemers in het gebied is 
gesproken. Wethouder Den Ouden geeft aan dat die gesprekken deel uitmaken van de gesprekken 
van Woonvisie met de bewoners van het gebied. Er is geen contact geweest tussen ondernemers en 
de gemeente. 
 
Mevrouw Van Gink doet de suggestie om dit gebied te veranderen in een Woonservice gebied. De 
gemeente kan daarmee voorop lopen in Nederland. De locatie is er ook uitermate geschikt voor. 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat de gemeente niet de mogelijkheid heeft om dit gebied zelf in te 
richten. De huidige plannen zijn bovendien in samenwerking tot stand gekomen. Daarin is ook 
stilgestaan bij de behoeften en mogelijkheden binnen de gemeente.  
 
De voorzitter wijst de commissieleden erop dat dit voorstel ook bevat de afdoening van een motie. Hij 
kondigt aan dat de eigenaren van de snackbar in het gebied hebben aangegeven dat zij de 
raadsleden schriftelijk zullen informeren. 

  
Advies: TER DEBAT 
 
5. Startnotitie bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer  
Ter aanvulling op wat in het voorstel staat geeft de wethouder aan dat er gewerkt is aan een integraal 
plan voor de Groenpost, de scouting en de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG). Daarom heeft het 
misschien langer geduurd dan oorspronkelijk was verwacht. 
De 2e fase van het plan, verplaatsing van de groenpost, woningbouw en de eventuele doorsteek van 
de Ringdijk zijn voorlopig nog niet aan de orde. 
De vraag van de heer Hoctin Boes is bekend. Het college is van mening dat het aanbrengen van 
mantelzorgvoorzieningen in principe mogelijk moet zijn. De wethouder neemt de bijdrage van de heer 
Hoctin Boes mee bij de opstelling van het bestemmingsplan. 
 
Op vragen van de heer Boertje geeft de wethouder de volgende informatie. De benodigde ruimte voor 
de gemeentewerven wordt steeds minder. Er wordt nagedacht over oplossingen. Daarbij is al gedacht 
aan het samenvoegen van de post P.C. Hooftstraat en de groenpost. Maar ook ontwikkelingen binnen 
de BAR-samenwerking spelen daar een rol in. Op dit moment wordt daarom nog niet overgegaan tot 
het verplaatsen/sluiten van de Groenpost. 
 
Er heeft een informatieavond voor bewoners plaatsgevonden. De aanwezige bewoners waren content 
met het plaatje dat toen voorlag. De gebouwen zullen op redelijke afstand van de woningen komen te 
staan. Hierop ontstaat een discussie over de groene invulling 
In de voorlopige tekening is een forse groenstrook opgenomen. Overigens wijst de wethouder erop 
dat dit geen definitief ontwerp is. Dat zal pas met het bestemmingsplan voorliggen. 
De heer Boertje stelt vast dat er inderdaad veel groen in de tekening staat, maar dat een kerk met een 
parkeerterrein voor 675 bezoekers iets anders is dan een park. 
 
Op vragen van mevrouw Van Gink laat de wethouder weten dat de gemeente op geen enkele wijze 
bijdraagt aan de exploitatie van de kerk. De gemeente is op de hoogte van het verminderde bezoek 
aan de Boezemkerk. Al vanaf 2004 wordt door de Hersteld Hervormde Gemeente gezocht naar een 
nieuw onderkomen. Tijdens die zoektocht zijn ook andere kerkgebouwen in beeld geweest. De 
Boezemkerk is voor zover bekend daarbij niet betrokken.  
De parkeerplaats wordt aangelegd door en voor de kerk. De kerk zal betalen voor de grond van het 
gebouw en de parkeerplaats. Op verzoek van de heer A.C. van Nes zal de wethouder doorgeven 
welke prijs hiervoor betaald wordt. Dit is overigens de prijs voor grond met maatschappelijke 
doeleinden volgens de richtlijnen grondprijzen van de gemeente.  
De HHG heeft al aangegeven dat ze als 'goede buren' met de scouting willen samenwerken. Wellicht 
dat ook de scouting van de parkeerplaatsen gebruik kan maken. De gemeente verwacht geen 
verkeersproblemen in de wijk als gevolg van vestiging van het kerkgebouw. Het plan kan ook 
doorgang vinden als de HHG niet alles op tijd rond heeft. 
 
Op vragen van de heer Ros antwoordt de wethouder dat nog niet precies bekend is wat de goot- en 
nokhoogte van het kerkgebouw gaan worden. Mogelijk dat de kerk al plannen heeft, net als de 
scouting, maar pas in de bestemmingsplanfase wordt vastgesteld wat de maximale nokhoogte mag 
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zijn. Op verzoek van de heer Ros zal het verslag van de bewonersavond aan de raadsleden worden 
toegezonden. 
 
 
Advies: TER DEBAT 
 
6. Bestemmingsplan Bolnes  
Wethouder Den Ouden geeft de volgende aanvullende informatie over het bestemmingsplan. 
Het Schramterrein maakt geen deel uit van dit bestemmingsplan. Daarvoor ligt een afzonderlijk 
ontwerpbestemmingsplan nu ter inzage. 
Het bestemmingsplan is conserverend. Dat wil zeggen dat met dit plan geen nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het onderwater zetten van gebieden. 
De bedrijven in het gebied dienen zich te houden aan de gestelde eisen voor wat betreft geluid.  
De risico’s voor het wonen aan het water, in combinatie met het vervoer van gevaarlijke stoffen over 
het water, zijn zo klein mogelijk gemaakt. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
7. Gespreksnotitie Centrumplan en St. Jorisstraat verkeersafwikkeling 
De heer A.C. van Nes heeft de commissie gevraagd van gedachten te wisselen over de situatie in het 
centrum en de St. Jorissstraat in het bijzonder. 
Wethouder Den ouden geeft aan dat binnenkort een bijeenkomst zal worden gehouden voor raad en 
college waarin over de verschillende bouwplannen, waaronder het Centrumplan, zal worden 
gesproken. Hij stelt voor om het gesprek over het Centrumplan daar te voeren. De commissie stemt 
hiermee in. 
 
De heer A.C. van Nes heeft aangegeven dat de St. Jorisstraat al jarenlang en nog steeds een 
probleem is. Zijn voorstel is afsluiten of ontsluiten. Hij is benieuwd naar de opvattingen van de andere 
commissieleden. 
 
De heer Meij geeft aan dat de aanpak van de St. Jorisstraat in het verleden steeds is gekoppeld aan 
de ontwikkeling van het Centrumplan. Hij stelt voor om als tussentijdse oplossing een versmalling in 
de weg aan te brengen en er eenrichtingsverkeer van te maken om op die manier het gebruik van de 
St. Jorisstraat te ontmoedigen. Daarmee worden geen toekomstige plannen uitgesloten en kan er 
rustig over een duurzame oplossing worden nagedacht. 
 
De heer A.C. Van Nes ziet eenrichtingsverkeer niet als oplossing. 
 
De heer Stout geeft aan dat er in ieder geval iets moet gebeuren. Hij wijst op het advies vanuit de 
wijkgroep Centrum. 
 
De heer Ros wijst erop dat de heer Stout in het verleden voor de fractie van D66/GroenLinks enkele 
ideeën op papier heeft gezet voor de  St. Jorisstraat. Hij doet de suggestie om die nog eens verder uit 
te werken. 
 
De heer Stout merkt op dat hij dat toen vanuit zijn functie als architect en als inwoner van Ridderkerk 
heeft gedaan. Als architect is hij nog steeds een voorstander van die plannen. De achterliggende 
gedachte was dat Ridderkerk zich zou moeten etaleren. In die tijd nam de Singelkerk in die visie een 
belangrijke plaats in. 
 
De heer Meij geeft nog eens het belang aan van een tijdelijke oplossing. Zodat er tijd is om hierover 
verder te denken en te discussiëren. Mevrouw Van Gink sluit zich hierbij aan.  
 
De heer Boertje merkt op dat met het afsluiten van de St. Jorisstraat een “waterbedeffect” zal 
ontstaan, waardoor het verkeer op andere plaatsen in het centrum weer zal toenemen. Hij memoreert 
aan de notitie van de centrumgroep. Er zijn toen plannen gemaakt. Hij vraagt de wethouder wat 
daarvan terecht is gekomen. 
 
Wethouder Den Ouden geeft aan dat waarschijnlijk het verkeerscirculatieplan hiermee wordt bedoeld. 
De raad heeft dit vastgesteld, maar er is verder geen financiële vertaling aan verbonden. De plannen 
(o.a. centrumring) liggen er nog wel. 
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Tijdens de afsluiting van de Vondellaan werd het verkeer omgeleid over de “centrumring”. 
Ridderkerkers vonden de sluiproute door de St. Jorisstraat, waardoor het daar enige tijd een stuk 
drukker is geweest. 
Wanneer de St. Jorisstraat afgesloten zou worden, zal dit volgens de wethouder verdringing opleveren 
van het verkeer naar andere delen van het centrum.  
In de St. Jorisstraat is een vernauwing aangebracht. Deze vernauwing moet de St. Jorisstraat voor 
automobilisten onaantrekkelijk maken en voor de fietsers de doorgang veiliger. Dit komt overeen met 
de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de module Langzaam verkeer. 
Zijn ervaring is dat vanwege de gecreëerde situatie de gebruikers voorzichtiger zijn en beter uitkijken. 
 
De heer Meij heeft foto’s gezien van fietsers die over de voetpaden fietsten. Naar zijn mening is het 
wachten tot het eerste ongeval plaatsvindt. Misschien is het niet druk, maar desondanks wel gevaarlijk 
door hufterig gedrag van weggebruikers. 
 
Wethouder Den Ouden vraagt zich af of het gewenst is om dit hufterig gedrag te belonen door de 
verkeerssituatie hierop aan te passen. Bij hem zijn geen geregistreerde ongevallen bekend. Mogelijk 
is de huidige situatie wel veiliger dan een van de andere voorgestelde oplossingen. 
 
De heer Stout is het hiermee oneens. Hij heeft zeker twee ongelukken gezien waarbij de auto 
weggesleept moest worden 
 
De heer Japenga geeft als fervent fietser aan dat de St. Jorisstraat in zijn ervaring inderdaad veiliger is 
geworden voor fietsers. 
 
De voorzitter concludeert dat het Centrumplan op een later tijdstip besproken zal worden. Voor wat 
betreft de St. Jorisstraat staat het een ieder vrij om met aanvullende voorstellen te komen. 
 
De heer A.C. van Nes spreekt zijn teleurstelling uit. Naar zijn mening is de commissie hiermee weer 
terug bij af. Hij zou graag van de raad een keuze horen voor ontsluiten of afsluiten. Hij verwacht van 
ambtelijke zijde daartoe een voorstel. Mevrouw van Gink reageert hierop dat de raad ook zelf het 
voortouw kan nemen en dit punt op de raadsagenda kan plaatsen.  
 
De voorzitter stelt vast dat indien gewenst de raadsleden zelf actie kunnen ondernemen. 
 
 
8. Toekomstvisie Reyerpark 
Naar aanleiding van vragen uit de commissie licht de wethouder enkele aspecten van de 
toekomstvisie toe. 
Het hek rondom de waterwinputten heeft als doel deze te beschermen.  
 
In het advies is benoemd dat het park een meer educatief tintje zal krijgen. Hierbij wordt o.a. gedacht 
aan een speelbos. 
 
De wethouder geeft aan dat het college zeer beslist niet afwijzend staat tegenover het initiatief van 
een kinderparadijs. Dit moet echter wel passen binnen het totale plan van het park. De gemeente 
draagt niet bij aan de kosten die de ondernemer moet maken. 
  
De windmolen waarover wordt gesproken betreft een kleine educatieve windmolen. 
 
In de visie wordt de suggestie gegeven voor een akkerpad in het weiland. Dit is nog niet verder 
uitgewerkt. Er is geen contact met de agrariërs in het gebied geweest. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
9. Grondexploitatie centrumplan  
Het voorliggende voorstel is een verplichte financieel technische aanpassing. Het huidige plan is bij 
berekening duurder gebleken dan de vastgestelde voorziening. Daarom dient het budget van de 
voorziening aangepast te worden. In een aparte bijeenkomst tussen college en raad zal nog over de 
verschillende bouwplannen, waaronder het centrumplan, gesproken worden. 
 
Op verzoek van de commissie zal ook het voorgaande overzicht van baten en lasten aan de 
commissie worden toegestuurd. De wethouder meldt dat in het vervolg bij alle grondexploitaties een 
vergelijking zal worden gegeven met de vorige stand. 
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De raadsleden hebben een aangepaste begrotingswijziging ontvangen. De wethouder zal de raad 
informeren over de verschillen tussen de begrotingswijziging in de bundel en de later nagezonden 
begrotingswijziging. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
10. Aanbevelingen uit het rapport ‘Groen voor Lucht’  
Het rapport was al eerder aan de raad ter kennisneming aangeboden. Met bijgaand raadsvoorstel 
wordt de raad gevraagd in te stemmen met de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan. 
Op vragen uit de commissie geeft de wethouder de volgende aanvullende informatie.  
 
Wanneer minder wordt gemaaid, zal altijd in de gaten worden gehouden of ”wildgroei” de 
verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. Naar aanleiding van de aanbevelingen zal een lijn uitgezet 
worden voor het groenbeheer. Er wordt geen aparte evaluatie ingepland.  
 
De toegezegde schermen zullen ook geplaatst worden. Als intussen door aanvullende maatregelen 
om de luchtkwaliteit aan te pakken staan daar niet aan in de weg. De wethouder vraagt bij 
Rijkswaterstaat na wat de planning is voor het plaatsen van de toegezegde schermen. 
 
De geluidsbelastingkaarten zijn digitaal beschikbaar via de gemeentelijke website (wonen en leven > 
leefomgeving > geluidhinder). 
 
De wethouder meldt dat er met Rijkswaterstaat (RWS) verschil van mening is over het terugplanten 
van bomen. Er waren bomen gekapt. In afwachting van het rapport van Alterra is gewacht met het 
terugplaatsen van bomen. Dan zouden deze op de meest geschikte locatie kunnen worden 
teruggeplaatst. RWS heeft inmiddels op een andere locatie bomen geplant. RWS heeft Ridderkerk op 
een lijst staan als er weer bomen geplant moeten worden. De gemeente is van mening dat RWS een 
terugplantplicht heeft en die gewoon moet nakomen. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
11. Energie besparende maatregelen gemeentehuis  
Het uitgangspunt is dat de hoeveelheid lichtopbrengst gelijk blijft. 
De heer Meij vindt de investering zonde van het geld. Alleen de lampen vervangen door spaarlampen 
is volgens hem een goedkopere oplossing. Daarop wijst de wethouder op het schema, waaruit blijkt 
dat vanaf het eerste moment al wordt terugverdiend.  
 
De heer Boertje merkt op dat de terugverdientijd niet gelijk is aan de afschrijvingstermijn. 
 
Advies: TER VASTSTELLING 
 
12. Mededelingen college 
Wethouder Den Ouden kondigt aan dat er vóór de zomer een voorstel komt tot aanpassing van de 
verordening voor het leerlingenvervoer. Naar aanleiding van een aanbesteding in BAR-verband bleek 
dat de beleidsregels niet eenduidig genoeg zijn. Tevens zal voor de drie raden een 
informatiebijeenkomst worden gehouden over de samenhang tussen de verschillende vormen van 
vervoer voor specifieke doelgroepen.  
 
 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 februari 2013, 
 
de griffier,       de voorzitter, 
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 31-08-10 
09-06-11 
01-12-11 

Evaluatie 
huurgewenning 

In de evaluatie moet aan de orde 
komen hoeveel er van de regeling 
gebruik is gemaakt en wat het heeft 
gekost en of het voor de bewoners het 
gewenste resultaat heeft gehad. 
 

Stout Medio 2013 

2. 10-11-11 Ridderkerkse 
Haven 

Wordt geagendeerd als dit vanuit de 
commissie of door de wethouder wordt 
gewenst. 

Allen  

3. 10-11-11 
13-03-12 

Havenvisie 2030  Presentatie/ uitleg over de havenvisie. 
Welke impact kunnen de 
ontwikkelingen in de Rotterdamse 
haven hebben op Ridderkerk (o.a. 
verkeersbewegingen) 

Commissie 
griffier/ 
Voorzitter 

Na de zomer-
vakantie 

4. 08-11-12 Plaatsen zorgunits 
t.b.v. mantelzorg 

Zal, nadat een gespreksnotitie is 
geschreven, worden geagendeerd 
voor een volgende vergadering. 

M. Japenga 10-01-2013 

7. 08-11-12 Welstand De commissie ruimtelijke kwaliteit 
uitnodigen voor een presentatie in de 
Cie SW 

Commissie-
griffier 

Medio 2013 

8.  
 

08-11-12 Welstand De raad wordt geïnformeerd hoe het 
staat met de bevestiging 
vergunningvrije aanvraag 

Stout  

9. 
 

08-11-12 Welstand Mededeling van het aantal aanvragen 
dat direct is goedgekeurd 

Stout  

 



 
Reactie op de startnotitie Herstructurering woningen centrum 
 
Ter inspraak op de vergadering van de Commissie Samen Wonen 
(van de gemeenteraad Ridderkerk) van 10 januari a.s. 
 
Mijn naam is Rafiq Fris, ik ben 72 jaar oud, geboren te Zaandam – sinds ca. 25 jaar 
woonachtig in de gemeente Ridderkerk, samen met mijn vrouw van Egyptische afkomst – 
onze vijf kinderen zijn allemaal uit huis en woonachtig in de gemeente Rotterdam. 
 
Tevens ben ik gedurende de afgelopen tien jaar (vanaf de oprichting) lid van de initiatiefgroep 
Duurzaam Zonder Grenzen Ridderkerk, waarvan de laatste ca. vijf jaar als secretaris. 
 
Sinds maart 2008 zijn wij woonachtig aan de Talmastraat 23, Ridderkerk Centrum. 
 
Ik heb inspraak aangevraagd omdat ik me zorgen maak n.a.v. de bovengenoemde startnotitie 
betreffende de sloopplannen van Woonvisie voor een betrekkelijk groot gebied van het centrum 
van Ridderkerk. Dit mede naar aanleiding van gesprekken met een aantal buurtbewoners en hun 
reactie op de plannen van onze woningcorporatie. 
 
In de startnotitie wordt genoemd dat het doel van de herstructurering is:  het vervangen van 
kwalitatief slechte woningen door kwalitatief goede woningen die voldoen aan de eisen van 
deze tijd ! Als reactie hierop twee punten – het plan zou in twee fasen uitgevoerd moeten worden; 
het mag zo zijn dat er bij de woningen in het gebied van de eerste fase sprake is van woningen met 
betrekkelijk slechte conditie, maar met name in het gebied van de tweede fase, waar ik zelf ook 
woon, hoor ik van bewoners dat ze vinden dat de woningen best in prima staat verkeren – met 
dubbele beglazing, goed in de verf, etc. Bovendien zijn er bij veel van de woningen door de jaren 
heen veel verbeteringen aangebracht door de bewoners zelf, zoals ingebouwde badkamers, grotere 
schuren en extra-kamers aangebouwd aan de keukenruimte, etc. Het tweede en wellicht 
belangrijkste punt is – wat moeten we begrijpen bij "voldoen aan de eisen van deze tijd" ? Als ik 
hierover reflecteer moet ik in de eerste plaats denken aan financiële crises, met name in de bouw- 
en woningsector; niet voor niets is het laatste kabinet gevallen ivm o.a. de enorme bezuinigings-
plannen die gerealiseerd moeten worden – staat er ook niet iets in het regeerakkoord van het 
nieuwe kabinet over het advies aan woningcorporaties om zeer goed na te denken voor ze nog 
meer gaan investeren, m.a.w. voorlopig pas op de plaats !? Om maar niet te spreken over het 
duurzaamheidaspect – zijn we daarom al zo lang bezig geweest met o.a. Wereldwerk om te bezien 
hoe we meer duurzaam met onze omgeving kunnen omgaan ? De reactie van een lid van onze 
initiatiefgroep Duurzaam Zonder Grenzen Ridderkerk over dit nieuwe project van Woonvisie was: 
wie zou – als privé eigenaar van een 50 à 60 jaar oude woning – gaan overwegen om zijn/haar huis 
maar te slopen om er iets nieuws (kwalitatief beter) voor in de plaats te zetten ? Is dat geen kapitaal 
vernietiging en verspilling, met name in deze tijd waar men er zich toch ook meer bewust van 
begint te worden dat we zorgvuldig (duurzaam ! ) met onze woon- en leefomgeving moeten 
omgaan. 
 
Verder wordt er in de startnotitie (pag. 1) genoemd dat er sprake is in het Werkboek 
Woningbouwstrategie  van een streven om 27,5 % van het totale aantal woningen in de 
bereikbare huur te realiseren – hebben we het nog over sociale woningbouw ? 
Er zullen meer woningen voor gezinnen en mensen met een midden- en hoger inkomen worden 
gebouwd, zodat er een meer gemengd woongebied ontstaat volgens het Werkboek! Een mooi idee, 
maar waar moeten de anderen met mindere inkomens dan allemaal naartoe ?   



 
Herhaaldelijk wordt in de startnotitie (op pag. 3 onderaan en pag. 5 boven- en onderaan) over 
inspraak en voldoende maatschappelijk draagvlak gesproken – bestaat er in de commissie 
Samen Wonen een idee over hoe hoog het percentage is van buurtbewoners die bij deze 
inspraak betrokken zijn ? 
Uit eigen ervaring van gesprekken met buren moet ik vaststellen dat de meesten faliekant 
tegen de plannen van Woonvisie, met name die van de tweede fase zijn.  



INSPRAAK 
COMMISSIE SAMEN WONEN 

 
Geachte leden van de Commissie Samen Wonen. 
Mijn naam is Gerard Elkhuizen en spreek in namens de Fietsersbond Ridderkerk. 
 
De conclusie van de Fietsbalans in 2001 was dat Ridderkerk voor de fietser in het nadeel was 
ten opzichte van de auto. 
Met de fiets moet men meer omrijden.  
De testauto deed er korter over dan de testfiets. 
Een voorstel van de Fietsersbond was, toen om de Ringdijk voor de fietser te doorsnijden. 
Ook met doorsteekjes kan de rijtijd voor de fietser verbeterd worden. 
Met dit voorstel richting van de gemeenteraad is niets gedaan. 
Met dit advies is nooit iets gedaan. 
 
De startnotitie bestemmingsplan Ringdijk Slikkerveer geeft hier nu de ruimte toe. 
Op de plaats van het oude productiebos is de nieuwe locatie van Scouting en Florence 
Nightingale gepland. 
Ook wordt op de locatie de vestiging van de Hersteld Hervormde Kerk mogelijk. 
 
De Fietsersbond Ridderkerk is verheugd dat de Ringdijk doorsneden wordt om beide 
vestigingen veilig per fiets vanuit de wijk Slikkerveer kan worden bereikt. 
 
Leden van de Scouting en Florence Nightingale zijn jong, en komen meestal per fiets.  
Via de oude Ringdijk komen ongetwijfeld vanaf Ridderkerk ook veel leden. 
Deze moeten dan doorrijden en via de Industrieweg de locatie bereiken. 
De Fietsersbond verzoekt hierbij of het niet mogelijk is om vanaf de Ringdijk een afrit te 
maken voor fietsers en voetgangers. 
De grond die vrijkomt voor het doorsnijden van de Ringdijk kan dan hiervoor gebruikt 
worden. 
Deze hoeft dus niet te worden afgevoerd. 
Een dijktrap is onhandig voor jonge fietsers en gevaarlijk. 
Er is al een afrit die, nu voor de afdeling Groen gebruikt wordt te benutten, maar deze gaat 
in de andere richting. 
 
Deze afrit kan ook gebruikt worden voor bezoekers van de Hersteld Hervormde Kerk. 
Ook hier zullen vele Kerkbezoekers lopend of per fiets ter Kerke gaan. 
Ongetwijfeld zal de Hersteld Hervormde Kerk ook in de avonden in de week open zijn voor 
verenigingswerk en catechisatie. 
En dus veel jongeren per fiets trekken. 
 
Ook het verder ontwikkelen van het terrein tot recreatie zal het verkeer per fiets doen 
toenemen. 
Een goede en veilige verbinding per fiets is dan noodzakelijk. 
 
De Ringdijk tussen de Industrieweg en de oprit Kievitsweg blijft gevaarlijk voor fietsers. 
Auto’s rijden over deze smalle dijk in twee richtingen, en er wordt geparkeerd. 



Met de inspraak voor de Module Langzaam vervoer van het Verkeersplan in 2009 heeft het 
Beleidsplatform Natuur Milieu en Duurzaamheid waar de Fietsers bond in participeert het 
voorstel gedaan om de Ringdijk tussen de Industrieweg en de oprit vanaf de Kievitsweg 
éénrichtsverkeer te maken voor het autoverkeer. 
De Ringdijk tussen Havenstraat en Noorderweg is immers ook al éénrichtingsverkeer. 
Voor de vooral jonge verkeersdeelnemers zou dit een verbetering zijn. 
 
Een andere toevoer voor de Scouting, Florence Nightingale en de Hersteld Hervormde Kerk 
komt uit de richting van de Randweg. 
Tijdens de participatie en de inspraak voor de Module langzaam Verkeer in 2009 heeft het 
Platform Natuur Milieu en Duurzaamheid de Ringdijk tussen de Randweg en de Industrieweg 
als gevaarlijk geclassificeerd. 
Ook van bewoners heeft de Fietsersbond die in het Beleidsplatform participeert zulke 
geluiden vernomen. 
 
De Landelijke Fietsroute LF2 van Amsterdam naar Brussel loopt namelijk over deze Ringdijk. 
Dit is een toeristische route. 
Vooral maken fietsers gebruik van deze route naar de Waterbus en het Driehoeksveer. 
En in de lente en zomer veel fietsverkeer richting Molens in Kinderdijk. 
Ook hier weer veel jonge verkeersdeelnemers. 
Er wordt hier ook te hard gereden. 
 
Van de toenmalige wethouder de Koning kregen we te horen, dat de gemeente zou in 
gesprek gaan met het waterschap. 
Na de verkiezingen en het vertrek van de Wethouder, heeft de Fietsersbond nooit meer iets 
gehoord. 
 
De provincie is bezig om het fietsen in de provincie te verbeteren. 
Dit door de aanleg van snelfietsroutes in de provincie. 
Onlangs is het uitvoeringsprogramma Fiets 2012-2016 verschenen. 
Mogelijk dat de Provincie Zuid Holland hier een financiële bijdrage kan doen. 
 
Bijgevoegd de voorpagina van het uitvoeringsprogramma Fiets 2012-2016 van de Provincie. 
Hier loopt het fietspad ook op de dijk. 
Foto genomen ter hoogte van Hotel Kinderdijk. 
 
 
Kort samengevat. 

1) Doorsteek door de Ringdijk voor fietsers en voetgangers is een goed plan. 
2) Extra afrit vanaf de Ringdijk. 
3) Éénrichtingsverkeer tussen Industrieweg en oprit Kievitsweg. 
4) Fietspad op de nieuwe dijk tussen Randweg en Industrieweg. 

 
 
 
 
 



INSPRAAK 
COMMISSIE SAMEN WONEN 

 
Geachte leden van de Commissie Samen Wonen. 
Mijn naam is Gerard Elkhuizen, en spreek in op persoonlijke titel. 
In de commissie wordt straks gediscussieerd over de energiebesparende maatregelingen in 
het gemeentehuis. 
Het betreft hier de energie besparende maatregelingen in het Gemeentehuis. 
 
In de inleiding staat dat er een hoog energiegebruik is in het Gemeentehuis. 
Wat de externe adviseurs hebben vastgesteld ga ik niet op in. 
 
Ik kijk er nu even als leek tegen aan. 
Wie nu even de moeite neemt en even op de gang gaat staan moet even naar de overzijde 
kijken. 
De overzijde waar de ambtenaren en B&W zit baad in het licht. 
Alsof het niet op kan. 
Op alle kamers en vergaderruimtes brand licht. 
 
Kom je een toilet in dan brand er licht. 
Met een naderingsschakelaar die reageert op beweging kan men een hoop besparen. 
Tijdens de energiecrisis en de olieboycot in 1974 werd ons geadviseerd het licht uit te doen 
als je een kamer voor lange tijd verlaat. 
Ook de huidige besparingstips op energiegebied zijn nog steeds van kracht. 
 
Ik denk dat deze externe adviseurs niet in de avonduren hier geweest zijn. 
Anders hadden zij wel veel meer gevonden. 
 



INSPRAAK 
COMMISSIE SAMEN WONEN 

 
Geachte leden van de Commissie Samen Wonen. 
Mijn naam is Gerard Elkhuizen en spreek in op persoonlijke titel. 
De Commissie Samen Wonen gaat de startnotitie Herstructurering woningen Centrum 
vaststellen. 
 
Ik verzoek de Commissie hierbij rekening te houden met de eventuele komst van de 
Tramplus naar Ridderkerk. 
Hoewel het voorkeurstracé al vast ligt verzoek ik de Commissie hierbij dan ook om rekening 
te houden met een alternatief tracé. 
Hoewel ik geen voorstander ben van de tram. 
Met aanpassing van het plan “Herstructurering woningen Centrum” moet het mogelijk zijn 
de twee kerken en de voormalige Huishoudschool te sparen. 
 
Tijdens de participatie op de inloopavonden had ik een strengelspoor voorgesteld op de 
Koninginneweg tussen de Sportlaan en de Hovystraat. 
 
Strengelspoor is dubbelspoor waarbij de rails in elkaar verstrengeld zijn, zodat het slechts 
iets meer ruimte in beslag neemt dan enkelspoor.  
De rechterrail van het rechterspoor ligt vlak naast de linkerrail van het linkerspoor en de 
linkerrail van het rechterspoor ligt vlak naast de rechterrail van het linkerspoor. Naast de 
ruimtebesparing is het voordeel van strengelspoor boven enkelspoor dat er geen wissels 
nodig zijn. 

Het voorstel werd afgewezen omdat de rijtijden dan niet gehaald zouden worden. 
 
Nu heel het gebied van wonen op de schop gaat verzoek ik de Commissie met een alternatief 
tracé rekening te houden. 
Hierbij worden de twee kerken en de school gespaard. 
Ook behoeft de voetbalvereniging RVVH niet te verhuizen. 
 
Door het hele plan op te schuiven richting Koninginneweg kan de Tramplus het Noorderwegtracé 
volgen. 
 
Door het tracé vanaf Slikkerveer geheel langs de Rotterdamseweg te laten lopen richting 
Noorderweg wordt er enorm bespaard. 
Geen afbraak van Kerken en een School, en geen verhuizing van een voetbalvereniging. 
 
Bij de Sportlaan kan men dan overstappen met de halte op de bussen van Arriva. 
 
Er wordt wel wat van de groenstrook langs de Koninginneweg afgesnoept, maar het bespaard 
weer op andere punten. 
Ook moet het hoveniersbedrijf Aardoom dan verplaatst worden. 
Het rioolgemaal dat ook al vervangen wordt moet dan zo verplaatst worden, dat de oprit naar de 
Noorderweg genomen kan worden. 
 
Ook heb ik bij de inloopavonden kenbaar gemaakt dat de combinatie van de halte voor de bus, 
auto en de Tramplus onmogelijk is. 



Voormalige Huishoudschool 
Een ander probleem is de toekomst van de voormalige Huishoudschool. 
Het Albeda College heeft de huur opgezegd en gaat het verlaten. 
Deze maakt deel uit van het gebied, maar wordt niet genoemd. 
Er moet niet dezelfde fout gemaakt worden zoals met de voormalige Kuyperschool. 
Doordat er geen duidelijk plan was is dit pand verpauperd. 
 
 
Er moet ook een toekomstvisie voor dit pand komen. 
Dit om te voorkomen dat het geen doelwit wordt van vandalisme en brandstichting. 
Opties zijn: 

 Slopen, zodat er meer woningen gebouwd kunnen wonen 

 Mogelijk in samenwerking met Woonvisie het pand gaan verbouwen en kijken of er geen 
startende ondernemers kunnen worden gevestigd. 

 
 

Problemen Schoutstraat. 
 
Doordat de Tramplus niet meer door de Schoutstraat komt worden enkele bottlenecks 
opgelost. 
Bij een bespreking over de veiligheid van de Tramplus over de Schoutstraat ben ik als 
vertegenwoordiger van de Fietsersbond betrokken geweest. 
 
Bevoorrading van de winkels Jorishof is geen bottelnek meer. 
 
Bevoorrading van winkels in de Schoutstraat kwam dan ook in het gedrang. 
Op de Schoutstraat zou namelijk ook een vrij liggend fietspad aangelegd worden. 
Met een trambaan, voetpad aan beide zijden en een strook voor het autoverkeer voor de 
parkeergarages blijft er weinig ruimte over.                               
 
De gereserveerde parkeerplaatsen voor Mindervaliden in de Schoutstraat zouden dan ook 
verdwijnen door de komst van te Tramplus. 
 
Het probleem van een tram met bovenleiding op het Koningsplein is dan ook opgelost. 
Festiviteiten kunnen dan gewoon weer doorgaan. 
Met een tram over het Koningsplein kan men immers geen vrachtwagens voor de 
evenementen lossen. 
Deze blokkeren dan de trambaan. 
 
Bij de Ridderdagen is het hele Centrum druk bezet met kramen. 
De Schoutstraat, Koningsplein en de Willem Dreesstraat staan vol met kramen. 
 
Problemen met dat de tram en het autoverkeer voor de parkeergarages is hiermee ook 
opgelost. 
Volgens de plannen zou de Schoutstraat allen bereikbaar van de kant van de Klaas 
Katerstraat bereikbaar. 
Er zijn daar twee ondergrondse parkeerplaatsen, namelijk die van de St. Jorishof en de 
ondergrondse parkeerplaats van bewoners van het Koningsplein. 
En achter het kantoorpand van Woonvisie is ook nog een parkeerplaats. 
Met voorsorterende auto’s zou de Trambaan steeds geblokkeerd worden. 



 
Ook winkels die bevoorraad worden vanaf de Schoutstraat  
 
Bushaltes zouden verdwijnen naar de Ridderstraat. 
Er was geen ruimte voor gecombineerde bushaltes en halte voor de Tramplus. 
 
Bushaltes in de Ridderstraat gaf ook weer problemen. 
Hier is te weinig ruimte om te overstap op andere lijnen mogelijk te maken. 
Bussen moeten dan op elkaar wachten. 
In de Schoutstraat kunnen aan beide zijden 3 bussen op elkaar wachten. 
 
Door de smalle Ridderstraat de aanvoer van goederen voor de winkels van de Ridderhof. 
Overstappen op andere lijnen moest dan bij het Vlietplein.  
 

Combineren met problemen St. Jorisstraat. 
 
De gemeenteraad spreekt ook over de problemen in de St. Jorisstraat. 
St. Jorisstraat kan autovrij, dus een wandelgebied worden. 
Hiervoor moet er een aansluiting komen door een oprit te maken vanaf de Koninginneweg 
richting Noorderweg. 
Klaas Katerstraat gaat toch tegen de vlakte 
Koningsplein en Schoutstraat worden dan autoluwer. 
Wat de leefbaarheid van het Centrum zou bevorderen. 
 
 
 
 
 
 

Kort Samengevat. 
 Het hele project opschuiven richting Koninginneweg 

  Zo Komt er ruimte vrij voor het tracé van de Tramplus langs de 
Rotterdamseweg. 

 Voormalige Huishoudschool meenemen in de plannen. 
 Overstap mogelijkheid van Tramplus naar bussen naar de Alblasserwaard bij 

de Sportlaan. 
 Schoutstraat, Willem Dreesstraat en Koningsplein zijn dan vrij voor 

evenementen. 
 Parkeergarages en de parkeerplaats Woonvisie blijven bereikbaar. 
 Aanvoer van goederen Jorishof, Ridderhof en Schoutstraat blijft gewaarborgd. 

Gereserveerde plaatsen voor mindervaliden blijven behouden. 
 Overstappen op bus andere lijn blijft gehandhaafd. 
 Autoluwer Centrum. 

 
 



 

Stichting Scouting Ridderkerk 

postadres Merel 9   2986 BB Ridderkerk 

tel 0180 - 432653 e-mail info@scoutingridderkerk.nl web www.scoutingridderkerk.nl 

KvK 41126931 RABObank15.44.61.350 

 
 

Ridderkerk, 10 januari 2013 

Betreft: startnotitie bestemmingsplan Park Ringdijk, Visie Scouting 

 

Geachte commissie leden,  

Mijn naam is Frank Baart. Ik ben voorzitter van de stichting Scouting Ridderkerk. Ik sta hier voor u 

omdat vanavond de startnotitie voor het bestemmingsplan voor het voormalige productie bos, 

tegenwoordig genoemd Park Ringdijk Slikkerveer, aan de orde komt.   

Zoals u misschien weet is scouting Sint Joris al sinds 2006 tijd bezig met de plannen voor een nieuw 

gebouw. Ons huidige gebouw, aan de Nassaustraat in Slikkerveer is eigendom van de gemeente 

Ridderkerk, en wordt door scouting groep Sint Joris gehuurd van de gemeente. Het is ernstig 

veroudert en nodig aan vervanging toe. Met name de hoge eisen voor brandveiligheid en hygiëne zijn 

in het huidige gebouw niet meer te realiseren.  

Tijdens onze voorbereidingen voor een nieuw gebouw zijn wij in contact gekomen met scouting 

groep Florence Nigthingale. Deze groep heeft ook een eigen gebouw aan de Kerkweg in Ridderkerk. 

Ook dit gebouw is nodig aan vervanging toe, vanwege vergelijkbare redenen.  

Beide groepen zijn met elkaar overeen gekomen om gezamenlijk een nieuw gebouw te realiseren. Dit 

betekend nadrukkelijk niet dat de groepen zullen fuseren. Het nieuwe gebouw zal door beide 

groepen worden gebruikt voor verschillende activiteiten.  

In onze pogingen een gebouw te realiseren hebben wij in overleg met de gemeente al heel wat 

plannen bedacht en uitgewerkt. Een nieuw gebouw op de huidige locatie, een verbouw van het 

bestaande gebouw van de groenpost aan de Ringdijk en een nieuw gebouw op de locatie van het 

voormalige productiebos (Park Ringdijk Slikkerveer).  

Gezien de lange voorgeschiedenis zijn wij nu juist zo verheugd dat dit heeft geresulteerd in het plan 

voor het aanpassen van het bestemmingsplan zoals dat vanavond wordt voorgesteld.  

Op het laatste moment werden wij bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan nog verrast door de 

plannen van de Hersteld hervormde kerk. Veel van onze leden schrokken van deze ontwikkeling. In 

Commissie Samen Wonen 
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de eerste plaats omdat hiermee het groene karakter van het terrein waar onze nieuwbouw is geplant 

een stuk minder zou worden. In de tweede plaats vanwege het risico dat onze toekomstige buren 

zich mogelijk zouden storen aan de activiteiten die door scouting worden gehouden.  

Voor wat betreft het laatste punt hebben wij inmiddels overleg gehad met vertegenwoordigers van 

de Hersteld hervormde kerk. Uit dit overleg blijkt dat de angst dat beide gebruikers van het terrein 

overlast van elkaar zouden ondervinden ongegrond is. Inmiddels zijn we van mening dat we als 

goede buren het terrein zullen kunnen gebruiken.  

Wat resteert is het groene karakter van het terrein. Hiervoor kunnen de scouting groepen alleen 

maar vragen om zoveel mogelijk groen op het terrein aan te brengen om het avontuurlijke spel van 

Scouting nog aantrekkelijker te maken.  

Wij hebben het ontwerp voor het bestemmingsplan reeds mogen bekijken en onze eigen gegevens 

voor wat betreft de vorm en afmetingen van ons gebouw worden verwerkt in de tekeningen. Ik 

begrijp dat ook de wensen van de Hersteld hervormde kerk voor wat betreft vorm en afmetingen van 

het terrein en gebouw kunnen worden gehonoreerd in dit plan.  

Scouting Ridderkerk is verheugd dat de plannen nu toch eindelijk serieus vorm krijgen en we een 

volgende stap kunnen zetten in de voortgang naar een nieuw clubhuis. Wij zijn tevreden met de 

indeling en de ruimte, en hopen dat er rekening kan worden gehouden met onze wens om zoveel 

mogelijk groen op het terrein te realiseren. Wij hebben begrepen dat deze wens ook leeft bij de 

mensen die langs de Ringdijk wonen en direct zicht krijgen op deze ontwikkeling. 

Scouting Ridderkerk hoopt op een spoedige afhandeling van deze plannen. Wanneer het 

bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de scouting en de Hersteld hervormde kerk hun plannen 

afronden, aanvraag voor omgevings vergunning indienen en, indien er geen zienswijzen worden 

ingediend, zo snel mogelijk starten met de bouw. Voor de scouting geldt dat wij inmiddels enorm 

veel energie hebben gestoken in het werven van fondsen en sponsors. Dit is in ieder geval voldoende 

om een start met de ruwbouw te kunnen maken. Hoewel ik niet op de hoogte ben van de exacte 

stand van de voorbereiding van de plannen van de kerk, kan ik wel stellen dat beide organisaties 

staan te trappelen om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.  



 

Stichting Scouting Ridderkerk 

postadres Merel 9   2986 BB Ridderkerk 

tel 0180 - 432653 e-mail info@scoutingridderkerk.nl web www.scoutingridderkerk.nl 

KvK 41126931 RABObank15.44.61.350 

 
 

Voor wat betreft de realisatie zijn de kosten en de baten inmiddels helemaal inzichtelijk. Voor wat 

betreft de exploitatie is nog één en ander onduidelijk. In het overleg met ambtenaren van de 

gemeente is reeds een huurprijs voor de grond vastgesteld. Deze huurprijs is aanzienlijk hoger dan de 

huur die beide scouting groepen op dit moment betalen voor de grond en de gebouwen. Dit is een 

eerste tegenvaller in onze exploitatie begroting. Scouting is van plan het nieuwe gebouw te verhuren 

aan andere verenigingen die op zoek zijn naar een vergader ruimte, of aan scouting groepen die een 

weekend of week in deze omgeving willen bivakkeren. Deze verhuur is noodzakelijk om de 

exploitatie van het gebouw rond te krijgen. Verhuur aan particulieren voor feesten en partijen is 

nadrukkelijk niet de bedoeling. De nieuwe, door de gemeente vastgestelde huur, die dus hoger is dan 

de door ons begrootte en huidige huur,  baart ons nog de nodige zorgen voor de exploitatie van het 

gebouw. Wij hopen dat het mogelijk is de raad hierin een richting kan geven en rekening houden met  

het sociale karakter van onze organisatie.  Wij willen uiteraard  voorkomen dat de nieuwbouw leidt 

tot zulke hoge contributie voor het lidmaatschap van onze scouting groepen, dat we geen leden 

meer over houden en het nieuwe gebouw niet hoeven te gebruiken.  

Ik wil afsluiten door u te danken voor uw aandacht en wens u veel wijsheid bij het overleg over dit 

plan.  

 

Dank u wel.  

 




