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Inhoud Participatieboekje 

Wat staat er in het Participatieboekje? 

In het Participatieboekje wordt verslag gedaan over de door de projectgroep WOP georganiseerde 
participatieactiviteiten. Dat zijn de activiteiten zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het WOP 
Centrum. 
 

1. Verslagen 

a. Jongeren 

b. Tieners 

c. Senioren & Zorg 

d. Horecaondernemers 

e. Winkeliers en vastgoedeigenaren 

f. Politie en buurtbewoners 

g. Bewoners Historisch Centrum 

2. Collegebezoek 

a. Vragen en antwoorden mbt WOP 

b. Presentatie gegeven tijdens collegebezoek 

c. “Van A naar Beter”: input WOP van bewonersgroep Historisch Centrum 

3. Enquête 

4. Adviezen op input participatie 
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1. Verslagen 

A. Jongeren 

 
Pizzagesprekken Centrum WOP 
Datum: 17 november 
Locatie: De Loods 
Deelnemers: 10 (7 jongens, 3 meiden) 
Leeftijd: 17-23 jaar 
 
Inleiding: 
Voor het betrekken van de Jongeren bij het WOP heeft het jongerenwerk een PIZZA-gesprek 
georganiseerd in de Soos. Via posters in de soos, krantenbericht en online berichten (Facebook, 
Twitter) zijn jongeren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Een Pizza gesprek is een methode om op 
een informele manier jongeren te betrekken en mee te laten denken over een bepaald onderwerp. 
Naast dat de pizza als beloning gezien wordt voor de deelname zorgt het ook voor een relaxte en 
ongedwongen sfeer waarin gesproken kan worden over de thema’s.  
 
Tijdens het gesprek hebben wij thema voor thema het WOP besproken. De thema’s bij de jongeren 
waren: Veiligheid, Verkeer, Voorzieningen, Buitenruimte en Wonen. Hieronder zal per thema een 
samenvatting worden gegeven. 
 
Veiligheid: 
Over het algemeen voelen de jongeren zich best veilig. De meiden geven aan dat wanneer ze in het 
donker over straat moeten zij zich soms niet heel veilig voelen. Dit heeft o.a. te maken met de velen 
overvallen die in het Centrum hebben plaats gevonden. Wanneer de dames niet over straat hoeven 
in de avond blijven zij gewoon binnen.  Verder zijn er soms wat donkere stukken in de wijk 
bijvoorbeeld bij de tunneltjes (Sportlaan en beneden rijweg). 
 
Over het veiliger maken van de wijk hadden de jongeren de volgende ideeën: Meer politie in de 
avonduren laten surveilleren, i.v.m. de overvallen in de avonduren en de donkere plaatsen in de wijk 
beter verlichten. Naast de tunneltjes is ook het terrein van de ‘’Oude Kuyperschool’’ erg donker en 
het pad daarvandaan richting de Blaak onverlicht.  
 
Verkeer: 
Doordeweeks vinden de jongeren het Openbaar Vervoer (bussen) in Ridderkerk wel redelijk. Er wordt 
een rechtstreekse lijn van Ridderkerk-Centrum naar Rotterdam-Centrum gemist. Ook geven de 
jongeren aan dat zo’n lijn misschien wel de tram overbodig maakt. De jongeren vinden een tram wel 
makkelijk alleen moet deze niet voor onveiligheid op straat gaan zorgen en moet er niet teveel 
afgebroken worden voor de komst van de tram. Met deze voorwaarden is de tram wel gewenst. 
 
Op zaterdagavond is er geen late bus meer richting de Stad. Je kan wel in de nacht terug naar 
Ridderkerk met de nachtbus maar vanuit Ridderkerk met de nachtbus naar Rotterdam kan niet. Het 
zou ideaal zijn als er rond 01:00 uur nog een bus richting Rotterdam-Centrum gaat. 
 
Verkeersveiligheid 
De jongeren gaven aan dat qua verkeersveiligheid wel het nodige mis is in het Centrum. Met name 
op de Koninginneweg wordt er veel overlast ervaren door het verkeer. De volgende punten kwamen 
hierover naar voren:  

- Zebrapaden wordt weinig gestopt 

- Wordt vaak te hard gereden over de Geerlaan en Koninginneweg 
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- Bij rotondes worden fietsers over het hoofd gezien 

De displays die aangeven hoe hard je rijdt vinden de jongeren niet werken. Goed controleren en een 
boete geven wanneer overtreding wordt gemaakt werkt beter volgens de jongeren.  
 
Voorzieningen: 
De jongeren maken van veel voorzieningen in het Centrum gebruik. O.a. van: 

- De soos (Deze moet vaker en langer open zijn) 

- De Loods (prima voor Ridderkerk, grote feesten zoek je in Rotterdam) 

- Kunstgrasveld Franshalsstraat (hier wordt verlichting gemist, zeker in de winter) 

- Zwembad 

- Winkels (zijn prima in het centrum) 

- Bibliotheek  

 

Ook worden er door de jongeren een aantal voorzieningen gemist: 
- Een nachtwinkel (alles is vroeg dicht) 

- Zondag is er niks te doen, alles is dicht. De jongeren zouden graag de Soos open zien en wat 

kleine winkels voor bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen. 

- Een basketbalveld 

- Een Toko / Islamitische slager 

- Lampen bij de Franshalsstraat wordt vaak genoemd de jongeren missen dit. 

- Een groot gemis is ook dat er geen WVC is. Bijvoorbeeld een dansactiviteit word nu bij de 

dansschool gegeven en is onbetaalbaar. WVC kan zulke activiteiten ontplooien. 

 
Hoe waren de voorzieningen vroeger: 
De jongeren gaven aan dat ze in hun kinder- tienerjaren de voorzieningen slechter vonden. Nu is er 
veel meer te doen voor kinderen en tieners. Vroeger hadden zij alleen de soos en verder was er vrij 
weinig. De jongeren zijn nu ook vrij positief over de voorzieningen die het Centrum biedt maar het 
kan zeker nog beter. 
 
Vroeger werden er wel meer (buiten)activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld op het Koningsplein. Dit 
komt nu veel minder voor en dat is jammer. De jongeren willen graag dat er meer gebeurd op het 
Koningsplein met feesten en andere activiteiten (sportevenementen). De jongeren gaven aan ook 
bereidt te zijn mee te helpen bij het organiseren van iets in het Centrum! 
 
Buitenruimte: 
De jongeren vinden dat de buitenruimte er netjes uitziet. Het groen in de wijk vinden ze prima zoals 
het is, wel zouden ze het leuk vinden als er een soort park is waar je kunt chillen (mini-vondelpark). 
Met name in de Troelstrastraat ligt de bestrating er erg slecht bij en staat er vaak afval naast de 
containers, dit geeft een slecht beeld. In de groenstrook is wel erg veel hondenpoep te vinden. De 
jongeren zijn tevreden over hoe verder het Centrum onderhouden wordt.  
 
Er mogen voor kinderen wel meer speelplekken gecreëerd worden. Nu zijn de speeltuintjes klein en 
oud. 
Wonen: 
Alle jongeren geven aan in principe wel in Ridderkerk te willen blijven wonen. Op dit moment wonen 
de meeste bij hun ouders. Wel gaven de jongeren een aantal voorwaarden aan die belangrijk zijn om 
hier ook te kunnen blijven wonen: 

- Betaalbare starters koop en/of huurwoningen 

- Meer sociale huurwoningen 
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- Geen 2de vierjaargetijde (te duur) 

De jongeren vinden Ridderkerk geschikt omdat je voor de drukte zo naar Rotterdam kan maar als je 
rust zoekt je lekker thuis kan komen in Ridderkerk. Maar erg belangrijk dus: Wanneer het aanbod 
qua woningen er is willen de jongeren hier ook blijven wonen! 
Nabrander: Wat zou jij doen voor de wijk wanneer geld geen rol speelt: 

- VERLICHTING VOETBALVELD  HOKJE VOETBALVELD 

- BIOSCOOP 

- GRATIS GROTE FEESTEN 

- SHISALOUNGE  

- RUIMERE OPENINGSTIJDEN SOOS  7 dagen per week 

- WVC! 

- GRATIS SPORTEN VOOR KINDEREN! 12-18 jaar. 
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B. Tieners 

Pizzagesprekken Centrum WOP 
Datum: 16 november 
Locatie: Soos Het Hooftkwartier 
Deelnemers: 11 (8 jongens, 3 meiden) 
Leeftijd: 12 – 16 jaar 
 
Inleiding: 
Voor het betrekken van de tieners bij het WOP heeft het jongerenwerk een PIZZA-gesprek 
georganiseerd in de Soos. Via posters in de soos, krantenbericht en online berichten (facebook, 
twitter) zijn tieners uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Een Pizza gesprek is een methode om op een 
informele manier jongeren te betrekken en mee te laten denken over een bepaald onderwerp. Naast 
dat de pizza als beloning gezien wordt voor de deelname zorgt het ook voor een relaxte en 
ongedwongen sfeer waarin gesproken kan worden over de thema’s.  
 
Tijdens het gesprek hebben wij thema voor thema het wop besproken. De thema’s bij de tieners 
waren: Veiligheid, Verkeer, Voorzieningen en de Buitenruimte en de Toekomst. Hieronder zal per 
thema een samenvatting worden gegeven. 
 
Veiligheid: 
De tieners gaven aan zich altijd veilig te voelen in de wijk. Ze zien nooit geweld, de politie is wel is 
aanwezig in de wijk maar niet te vaak en dat vinden zij prima. Het ontbreken van goede verlichting 
om sommige plekken in de wijk kon soms wel een klein beetje gevoel van onveiligheid geven vooral 
vroeger toen ze nog jongeren waren. Onverlichte steegjes o.a. bij de Kesperweg en onverlichte 
speelplaatsen/sportvelden o.a. de Franshalsstraat.  
 
De tieners merkte dat de speeltuinen vaak achter bosjes gelegen waren of te veel uit het zicht liggen. 
Dit zorgt ervoor dat ouders kinderen niet met een veilige gevoel kunnen laten spelen. Dit hebben zij 
ook als kind ervaren. Bijvoorbeeld achter de Geerlaan, Fresiastraat en Begoniastraat. 
 
Verkeer: 
Over het verkeer in de wijk vertelden de tieners dat er wel vaak te hard werd gereden, vooral door 
jongeren bestuurders, misschien moeten er meer drempels geplaatst worden. Over het Openbaar 
Vervoer hadden de tieners veel te vertellen. Zo werd er opgemerkt dat er een Buurtbus door het 
Centrum rijdt maar dat deze niet beschikbaar is voor jongeren.  
 
Het busvervoer van en naar Rotterdam zijn de tieners niet tevreden over. Er is nu maar 1 directe lijn 
naar Rotterdam Centraal, deze zou vaker moeten rijden bijvoorbeeld ook in het weekend (buslijn 
146). De bus mag ook wel later in de avond/nacht van en naar Rotterdam rijden. 
De bussen rijden vaak niet op tijd. Regelmatig komt het voor dat de bussen al eerder bij de halte zijn 
en hierdoor wordt dan de bus gemist. 
  
De tram moet komen van de tieners alleen werd er opgemerkt dat een Metro beter zou zijn. Deze 
kon onder de grond en dan hebben minder mensen er last van. Ook wilde ze niet dat het voor 
gevaarlijk situaties zou leiden als de tram gewoon over de weg rijdt. 
 
Voorzieningen: 
Qua voorzieningen wordt er het nodige gemist in het Centrum. Er wordt veel gebruikt gemaakt van 
de soos en deze mag ook wel meer open zijn van de tieners. Bijvoorbeeld op de zondag is het erg saai 
in het Centrum. Alles  is dicht en er wordt niks georganiseerd. Van de tieners mogen de winkels en de 
Soos open zijn op zondag! Een JOP in de wijk zou ook fijn zijn, hier kunnen de tieners dan op zondag 
terecht.  
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Op het winkelcentrum worden winkels als H&M, KFC, Action en andere goede kledingzaak gemist 
(meer winkels voor doelgroep 12-18 jaar). Daarnaast ontbreekt er in het Centrum een Islamitische 
Slager, nu moet er veel in Rotterdam gekocht worden.  
 
In de soos mogen meer thema-activiteiten georganiseerd worden bijvoorbeeld ook voor meiden. Nu 
gebeurd er veel voor jongens maar nog niks voor meiden! En bijvoorbeeld workshops voor muziek en 
koken! 
 
Voorzieningen die nog gemist worden: 

- Shisha lounge (waterpijp bar) 

- Grote discotheek (Loods groter) 

- Oplaadpunt Chipkaart (contant geld) 

- Goede stageplekken voor verschillende opleidingen (nu vaak in Rotterdam stage lopen) 

- Naast voetbalveldjes ook basketbalveldjes of andere sporten die buiten gedaan kunnen 

worden (VERLICHTING!) 

De tieners zouden graag een meer 24-uurs cultuur zien in Ridderkerk 
 
Buitenruimte: 
De buitenruimte vinden de tieners er netjes uitzien. Het wordt goed onderhouden en regelmatig 
schoongemaakt. Wel vinden ze het wat grijs eruit zien, er mag wat meer kleur in de gebouwen! 
Qua groenvoorzieningen vinden ze het wel genoeg er hoeft niet nog meer groen bij. De speeltuinen 
zijn er ook voldoende alleen wat al eerder aangegeven was dat er meer verlichting bij mag komen en 
beter zicht op moet zijn.  
 
Toekomst: 
De meeste tieners gaven aan in de toekomst graag in Rotterdam te gaan wonen. Hier is volgens hun 
meer te doen en is het minder saai dan Ridderkerk. Als ze een gezin hebben wilden ze wel weer 
graag in Ridderkerk wonen omdat dat toch wel beter is dan Rotterdam.  
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C. Senioren en Zorg 

Ouderen en Zorg – donderdag 19 september – WOP Centrum 
Aanwezig: 
Jan Willem Steeman – Gemeente Ridderkerk 
Ronald Jan Groen – Gemeente Ridderkerk (verslag) 
Erica Houtman – Woonvisie 
Eveline Freling – Sport en Welzijn 
Marlene Belvart – Aafje 
Tom van Hout – Karaat 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
Inkomen 
Veel ouderen in het Centrum met een laag inkomen, hebben ook minder te besteden. 
 
Veiligheid 
Ouderen hebben andere beleving/gevoel bij de veiligheid van het centrum, dan jongeren. 
Thuiszorgmedewerkers beleven een onveilig gevoel in het Centrum.  
Er is wel een grote menging aan huisvesting in het centrum. 
 
Wonen & Leefbaarheid 
Sociale voorzieningen in plaats van fysieke. 
 
Wonen  Angst voor onbetaalbare woningen  achteruitgang van de leefbaarheid. 
Veel woningen in het centrum, ouderen passen zich aan hun woonomgeving. In het centrum zijn niet 
veel voorzieningen op ouderen aangepast.  Voorbeelden hiervan zijn, gladde vloeren winkelcentrum, 
beperkte opstappen Koningsplein, hoge stoepranden. 
 
Wijksteunpunt mist in het centrum  waar (samen) te komen met vragen 
Voorbeeld: Project in Amsterdam waar een ruimte onder een flat is ingericht als huiskamer. Dit 
project wordt gerund door vrijwilligers. 
 
Wegvallende subsidies is een strop voor sociale projecten.  
Bijvoorbeeld: Is het restaurant in zorghuis Reyerheem(Drievliet) nog te behouden? 
 
De afstand van Centrum-Noord naar winkels is groot  meer diversiteit in de  wijk in zowel wonen 
als voorzieningen. 
 
Zorg 
Er is meer behoefte aan welzijnswerk. 
De gemeente moet meer faciliteren richting de ouderen /zorg. Minder organiseren, meer verbinden 
van mensen. WANT: Mensen zijn heel veel gewend op het moment. Alles wordt minder met deze 
bezuinigingen, mensen moeten hun mind-set veranderen. 
(overheid faciliteert, Burgers betalen, self supporting  organiseren) 
 
Mensen blijven steeds langer thuis wonen, zorg behoefte wordt groter. 
Het verzorgingstehuis verdwijnt, er wachten veel mensen op het moment op een plekje in een 
verzorgingstehuis. Deze mensen worden alleen geplaatst als de zorg behoefte groot/hoog is. 
 
Hoe kunnen we als zorgpartner er voor zorgen dat we vrijwilligers stimuleren om meer te doen in de 
zorg voor familie en bekenden. Meer taken op zich nemen dan dat zij nu al doen.  
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Droombeeld 
Klankbordgroep – Woningen vanaf Woonvisie 

 Levensloop bestendig wonen 

 Leeftijds diversiteit aan inwoners 

 Meer ontmoetingsmogelijkheden 

 Goed O.V. 

 Veiligheid zal veranderen (positief als negatief) 

 Behoud van groen 

 Aantrekkelijk houden 

 Juiste voorzieningen 
 
Behoud van het winkelcentrum  goedkopere segmenten = goed voor ouderen en andere bewoners 
van Ridderkerk. 
Nieuwe generatie ouderen bestellen via internet. Oudere ouderen zijn heel duurzaam, vervangen pas 
iets als het echt nodig is. Jongere ouderen zijn minder duurzaam 
 
Mobiliteit  Verbeterde (ov – Tram) bereikbaarheid 
 
Slechte toegankelijkheid  

 Ridderhof, deur aan de kant bij de Kerkbuurt. 

 Hoge stoep Bushalte – Schoutstraat 

 Hoge rand  Koningsplein, het plein zelf is niet functioneel 

 Gladde vloeren winkelcentrum 
 
Weekmarkt in stand houden, is voor ouderen  mensen/kramen kijken, praten met elkaar en 
gezellig. Prijs segment op de markt is fors, verschil met winkelcentrum is te klein. Op de markt in 
Rotterdam en Dordrecht heb je prijs-stunters/euroknallers dat mist hier wel. 
Door de weekmarkt compacter te maken, de paden smaller wordt het socialer gemaakt. 
 
Kenmerk v/d wijk Centrum is de grote diversiteit in: 

 Bewoners 

 Opleiding 

 Inkomen 

 Etnische achtergrond 
 
Het centrum is een grote bron voor werkgelegenheid. 
 
Toevoegende waarde aan WOP Centrum 
Aafje:  

 Stellen ons present en beschikbaar, zover dit pas binnen onze werk taak. 

 Een idee om een Wijkverpleegkundige actief mee te laten draaien in het wijkteam  naast 
de andere professionals die actief zijn in het wijkteam. 

 Ouderen stimuleren in wat men zelf kan, dit in samenwerking met de wijkverpleegkundige. 
De wijkverpleegkundige heeft goed zicht op zaken, deze weet wat er speelt in de wijk. 

 Missen nog sociale/zorg-stuk in het wijkgericht werken 

 Wil bijdragen aan het leefbaarder maken van de wijk 
 
Karaat: 

 Gericht op preventie 

 Creëren en uitvoeren van voorzieningen/ behoefte  

 Karaat heeft sterke poule vrijwilligers (Ridderkerk breed) en wil deze ook inzetten. 
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D. Horecaondernemers 

 
Datum: woensdag 11 september / 23 oktober 2013 
 
Aanwezig:  
Gemeente Ridderkerk Ronald Jan Groen 
Ondersteuning - verslag: Ella van der Vlies 
Eveline van Mil Projectgroep WOP (Bewoners / Wijkoverleg) 
Eveline Freling Projectgroep WOP (Sport & Welzijn) 
 
Horecaondernemers:  
Brussels lof 
Franks Tapasbar 
Subway 
Talamini 
Wijnbar Sint Joris 
 
Opening 
De bedoeling van het overleg is om met elkaar te kijken hoe je de consument vast houdt in 
Ridderkerk en hoe je een aantrekkelijk uitgaansgebied kan realiseren. 
 
Er zal een Wijkontwikkelingsprogramma Centrum (WOP) worden gemaakt voor de komende 10 jaar. 
Daar wil men de aanbevelingen van de horecaondernemers in meenemen. 
 
De gemeente is op zoek naar wensen en opmerkingen waar horeca tegen aan loopt. 
De horecaondernemers geven aan dit al vaker te hebben gedaan de afgelopen 2 jaar tijdens het 
Horeca-overleg maar dat er niets mee wordt gedaan. Men wacht op een document waar ze op 
kunnen reageren. De reden dat ze vandaag zijn gekomen is dat ze na 2 jaar gehoopt hadden dat er 
een stuk zou liggen ter bespreking. 
 
Naar aanleiding van een vraag legt Eveline Freling (Projectgroep WOP - S&W) uit dat zij bij dit overleg 
zit om te luisteren wat er speelt in het centrum. 
 
Onderscheid tussen ondernemers 
Waar de ene horecaondernemer geen vergunning voor krijgt, kan de ander het wel 
organiseren. Bijv. St. Jorisstraat 16 kan een Salsa avond niet en bij Het Plein kan het wel.  
 
Illegale panden/ feestzalen in bedrijfspanden op het industrieterrein worden gedoogd. Dat is wel 
heel vervelend voor de horecaondernemers.  
Vergelijking wordt gemaakt met Pegasus en voetbalverenigingen die hun ruimtes beschikbaar stellen 
voor feesten en partijen voor de helft van het geld, wat normaal bij de horeca zaken dient te worden 
betaald. Dat vindt men onacceptabele concurrentie. 
 
Communicatie ((vanaf/door) de gemeente) 
Het blijkt ook dat er geen contact is met de winkeliers die er nu zitten. 
Er moet verbinding met elkaar gezocht worden. 
Waar is horeca te vinden? Er is nergens een verwijzingsbord in Ridderkerk. 
 
Van der Valk heeft met zijn restaurant natuurlijk ook wel eters weggehaald uit het centrum. Volgens 
de ondernemers ligt er een plan bij de gemeente van Freek van der Valk, bij dit gesprek waren/zaten 
een Team coördinator en beleidsmedewerker Veiligheid van de gemeente Ridderkerk aanwezig. Tot 
op heden niets van vernomen. 
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Wens is een vaste werkgroep te vormen binnen de gemeente omdat er nu organisatorisch vele 
wisselingen van gemeentepersoneel plaatsvinden en er daardoor geen aanspreekpunt is. 
 
Subway nog steeds geen voorstel voor tafeltjes en stoeltjes beloofd door de 
Bedrijfscontactfunctionaris en Wethouder Economie/Werk van de gemeente. 
 
Franks tapasbar: Vergunning voor tafels en stoeltjes van trap tot trap. In discussie met verschillende 
personen binnen de organisatie. In totaal met  14 personen contact gehad over deze kwestie.  
Hij heeft heel veel last van de boom e.d. en wil voor ruil van onderhoud minder precario betalen. Hij 
is bereid om mee te denken en te doen.  
 
Bij de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente wordt nagevraagd over de stand van zaken 
stoelen en tafels Subway. 
 
Veiligheid 
Nu verlichting op het Koningsplein is gemaakt is het beter. Er wordt weleens een plantenbak 
omgegooid.  
Onderling  is er sociale controle bij de ondernemers aan het Koningsplein, mocht een andere 
ondernemer gesloten zijn. Geen schade of vernielingen. 
 
Handhaving 
De ondernemers vinden de stadswachten/Boa’s niet prettig in de omgang. 
Ze tonen zeer regelmatig agressief gedrag. Boa’s komen alleen als er iets valt te handhaven, niet om 
eens iets positiefs te melden.  
 
De ondernemers missen duidelijke lijnen binnen de gemeente. Er wordt aangegeven dat we een 
Bruisend Ridderkerk zijn maar dat vinden zij niet. Ze vinden dat het zittende college de regels erg 
strak aanhouden. 
Voor een Bruisende middenstand en Horecaondernemers hebben ze de Gemeente Ridderkerk nodig 
en daar hoort een andere inzet van Politie bij. De inzet van de Politie/Boa’s/handhaving ontneemt 
hun de ondernemerszin. 
 

Voorbeeld: 
Om tot de uitgave van een vergunning te komen, kan het voorkomen dat er een onderzoek in 
het kader van de wet BiBob gedaan wordt om de financiële stromen rond het bedrijf te 
onderzoeken. 

 
Klachten zijn positief naar de toekomst. Na 2 jaar komt er niets van de grond, ze zijn het zat. Er wordt 
niet geluisterd zegt men. Burgemeester wordt verzocht om eens langs te komen of binnen te lopen. 
Waarom wordt er zo strak gecontroleerd door de politie?? 
Probleemjongeren zijn bekend bij winkeliers en politie maar er wordt niets aan gedaan. 
Jongeren met een straatverbod lopen vrij op straat. 
 
Het lijkt erop dat er geen beleid en visie is als horecaondernemers.1  

Voorbeeld:  
protocol (Horeca Nederland) van Hilversum schijnt goed te werken 

 
Heel Nederland hetzelfde horecabeleid zou het beste zijn wordt gezegd. 
 

                                                           
1 Is er wel, Horecabeleid Ridderkerk en evenementen beleid. 
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Voorstel om de openingstijden te verruimen op zondag. IJs mag wel, broodjes niet, dat bevreemdt 
men. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vergunningen. 
 
Boa’s zullen zich meer als gastheren op moeten stellen, nu is het te streng. 
Het zijn geen grote misstanden als er stoelen buiten het aangegeven gebied staan (Talamini). 
 
Precariokosten vergelijkbaar met Rotterdam centrum, veel te hoog. 
 
Toekomst Ridderkerk 
Men heeft gehoord dat de Gemeente Ridderkerk over 10 jaar een zorggemeente wil zijn. Jammer dat 
deze visie niet bekend is.2 
 
Op de weg naar het Koningsplein toe is er de wens voor betere woningen op de Koninginneweg. De 
entree van Ridderkerk kan beter.  
 
Komt de tram wel of niet? Tram helpt bij het verjongen van Ridderkerk. Jongeren blijven langer 
wonen in het centrum, omdat de verbinding met Rotterdam zo korter is. 
 
Zorgen om de leegstand in het winkelgebied. De huur van de winkelpanden is te hoog. 
En blijft daardoor niet aantrekkelijk. 
 
Als mensen leuke dingen kunnen doen in Ridderkerk, komen de inkomsten vanzelf. 

 

Hoe de horeca in Ridderkerk over 5 jaar? 

 Als het plein eens wordt afgerond, misschien leuke winkels erin die zorgen voor aanloop en 
extra consumenten voor de Horeca op het plein. 

 Saneer de Sint Jorisstraat, centraliseer alle horeca op het Koningsplein. 
o Makkelijker te handhaven 
o Mensen gaan circuleren tussen de verschillende ondernemingen 
o Het geeft kracht aan elkaar 

 
Bruisend Ridderkerk 
De ondernemers aan het Koningsplein vinden het bedroevend dat het Koningplein zo weinig wordt 
bezocht. In de avond komen er zelfs geen fietsers voorbij. Het Koningsplein staat niet goed 
aangegeven. Aan de verlichting hebben de ondernemers zelf wat gedaan. 
 
Er blijft een vraag hangen bij de inwoners van Ridderkerk: “waar kunnen we nog wat drinken in 
Ridderkerk, nadat je vanuit Rotterdam komt”. 
 
Wens van de ondernemers Ridderkerk marketing team opzetten. 
Men mist ook het toerisme binnen Ridderkerk. Waarom worden de lege panden in het 
winkelcentrum niet benut door b.v. kunstenaars. 
Er zijn voorbeelden te noemen waar dit goed werkt. 
 
De Horecaondernemers aan de tafel willen: 
Ridderkerk Bruisend en stimulerend maken. 
 
Een marketingplan een groep met goed overleg met detaillisten wat moet er in staan. 
Een werkgroepje die zich daar mee bezig houdt, heeft men hier voor ogen. 
Iedere ondernemer zou daar blij mee zijn. 

                                                           
2 Is niet bekend binnen de gemeente, waar komt deze informatie vandaan? 
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Bestaande evenementen 
 
Wielerronde 
Wielerronde is voor de horecaondernemers een verloren dag. Vanaf twee uur in de middag wordt de 
weg en de parkeergarages al afgezet door hekken. Wielerronde geeft inkomsten derving aan.  
Het advies is om daar een inkomstenderving aan te bieden. 
Ze staan er positief tegenover maar je kan een keuze maken de bewoners afsluiten of de 
ondernemers afsluiten. Er wordt gezegd dat er 5000 mensen komen maar die komen er niet. Ieder 
jaar een andere horecaondernemer die deze teleurstelling krijgt te verwerken. 
 
Kan de wielerronde niet op een andere dag? Heel het centrum wordt afgesloten 
winkeliers/ondernemers als Horeca in het centrum verdienen niets. 

 Het sociale aspect achter de wielerronde is goed 

 Misschien een idee om een andere locatie voor de wielerronde te zoeken 
o Idee: Route door Ridderkerk west met start/finish Reyerpark 
o Idee: Om een andere Ridderkerkse wijk te belichten 

 
Roparun 
Super leuk evenement. 
Pinkstermarkt en Roparun moet beter overlopen van markt naar muziek. Na afsluiting markt liep het 
plein leeg, terwijl er nog een heel avond programma was. SER sluit af en het volgende programma 
moet er duidelijker in over lopen 
Het toevoegen van een zondag programma, maakt het helemaal af. 
 
Wat zou jullie inbreng kunnen zijn bij evenement? 

 Financieel in ieder geval niets, de omzet wordt niet verdubbeld en we draaien net zoveel 
omzet als bij een normale mooie dag. 

Evaluatie met Pinkstermarkt en Roparun. 
 
IJsbaan 
Men heeft begrepen dat Sport en Welzijn een ijsbaan gaat verzorgen zonder Horeca. 
De zorg is hoe om te gaan met verveling van de jeugd. Vraag voor Sport en Welzijn. Als er geen 
voorziening is hoe denk je dat op te lossen. Geen zin om twee uur lang 1 gezin in de zaak op twee 
koppen koffie of alleen voor het toilet. 
Komt er nog een overleg over de schaatsbaan? Horeca ondernemers willen meedenken. 
Men mist informatie erover vraag voor Sport & Welzijn. 
 
Evenementen 
Als je bij de Gemeente met een plan komt wordt er niet geluisterd en al snel van tafel geveegd. 
 
Ideeën voor evenementen en input samen met elkaar aangeven bij gemeente. Als het alsmaar 
gewijzigd of afgeketst wordt, ga je op een gegeven moment voor jezelf verder zegt de ondernemer, 
om je eigen hachje te redden. Ze zijn er een beetje moe van.  
 
Springkussens e.d. iedere week bijv. maar te veel rompslomp voor een vergunning. 
De zin om iets te ondernemen wordt ontnomen. 
De gemeente moet zelf een visie ontwikkelen. Heel veel ondernemers willen wel iets regelen, maar 
alles werkt tegen, ze worden er moe van. 
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Andere horeca buiten het centrum 
Van der Valk trekt oa met feestdagen 4-5000 man aan voor brunches en diners. 
Deze gasten worden ook deels weggetrokken bij de horecaondernemingen in Ridderkerk Centrum. 
Het is een magneet aan de rand van Ridderkerk 

 Hotel van der Valk heeft Ridderkerk wel op de kaart gezet. Mensen die een aantal dagen in 
het hotel verblijven komen wel eten hier in het centrum. 

 
Hoe krijgen we Ridderkerk  bruisend 

 Terug invoeren van het Koningsplein festijn, een week lang feest – Sociaal maatschappelijk 
evenement. Activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

 Een mee werkende gemeenteraad 
 
Wensen 
Werkgroepje binnen de gemeente waarvan de leden ook eens bij de horecaondernemers binnen 
loopt wordt als wens geuit. Verzoek met alle horeca ondernemers om om de tafel te gaan. Gesprek 
met meerdere personen, vergunningen/veiligheid/handhaving. Duidelijkheid bij wie ze moeten zijn 
met vragen/klachten. 
 
Namens de bewoners vertegenwoordiger bij de gemeente. 
 
Wens is met horeca ondernemers zonder veiligheidszaken buiten vergunning: 
Gemeente ter bevordering bezoek aan Ridderkerk en contact met horecaondernemer. 
Economisch moet er wat gebeuren. 
 
Is er een gemeentelijke visie op de Horeca? 

 Wat wil de gemeente? 

 Is er een visie in het gemeente huis? 
o Of iemand die zich hier mee bezig houdt? 

 
Oprichten werkgroep Horecavergunning/handhaving, dit zodat ondernemers maar ook de gemeente 
weet wie wie is.  
 
De samenwerking onderling kan beter. Vaste werkgroepen voor de Horeca. Wat nu met een 
wethouder wordt besproken en afgesproken, weet een nieuwe wethouder straks misschien niet. 
 
Afsluiting 
De telefonische benadering heeft wel geholpen om de ondernemers om de tafel te krijgen. 
De aantekeningen worden naar de Wijkregisseur Jan Willem Steeman gestuurd en de wens is om 
binnenkort met de Wijkregisseur om de tafel te gaan.  
Extra overleg is 23 oktober geweest, punten zijn toegevoegd in dit verslag 
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E. Winkeliers en vastgoedeigenaren 

Datum: 30 oktober ’13 
Tijd: 18:00uur-21:00uur 
Locatie: Maxima College 
 
Aanwezig: 
Cuppamoore – de heer Leo Koole 
C&A – mevrouw M.  van den Berg en mevrouw van Nimwegen 
Plasier – De heren Florus en Niels Plasier 
Plaza M – mevrouw Verhagen 
 
Henk Dokter – Wethouder gemeente Ridderkerk 
Jan Willem Steeman  - Wijkreggiseur gemeente Ridderkerk 
Roeland Sluiskes – Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Ridderkerk 
Ronald Jan Groen – WOP ondersteuning gemeente Ridderkerk 
Eveline Freling – Opbouwwerker Sport en Welzijn 
 
Inloop 
Tijdens de inloop was er de mogelijkheid om op twee opgehangen kaarten van het Centrum, 
opmerkingen, klachten en of wensen te schrijven/in te tekenen. 
 
Markt 
De markt verplaatsen van de parkeerplaats achter de Ridderhof naar het Koningsplein met een  sliert 
door het winkelcentrum heen. 
Deze markt vormgeven als Biologische markt, zodat het geen concurrentie vormt met huidige 
winkels in het winkelhart. Een biologische markt trekt ook heel ander publiek naar Ridderkerk. 
Een markt in deze vorm moet geregeld worden door de winkeliersvereniging. 
 
Behoefte aan zondag/feestdag openstelling 
Onder de ondernemers is behoefte aan koopzondagen of openstelling op de zogenoemde blinde 
zondagen (tweede paas,- pinkster,- kerstdag, Hemelvaartsdag ). Is het een idee om 1 zondag open te 
gaan per seizoen? 
Met Pinksteren zijn er in het weekend activiteiten rond de Roparun, het zou mooi zijn als wij op die 
dagen onze winkels mogen openen. Dit in combinatie met de pinkstermarkt door het centrum en her 
en der “hooi baal-bandjes” brengt dit sfeer en trekt het mensen naar het centrum.  
Koopavonden worden minder druk bezocht, de zondag is een goede vervanger van de koopavond op 
vrijdag.  Bij C&A merken ze dat de inwoners van Ridderkerk fervent shoppers zijn op zondag, dit 
omdat ze op maandag in de C&A vestiging in het centrum van alles komen omruilen. 
 
Betaald parkeren 
Wanneer dient nu betaald te worden voor het parkeren? Op de bordjes bij de automaten staan op 
koopavonden, op vrijdag is het koopavond. Maar de Albert Heijn is iedere avond tot 20:00uur open, 
wordt dit dan ook gezien als koopavond? 
 
Buurtbus 
De buurtbus parkeert achter de Albert Heijn, hier is een ophaal punt voor ouderen uit het centrum. 
Echter wordt hier overlast van ondervonden, het geeft oponthoud en het is lastig met parkeren. Kan 
er hiervoor een andere plek worden gezocht? Of een ruimte worden gecreëerd waar de buurtbus 
overlastvrij kan parkeren. 
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Hangjeugd 
Voor de Sport2000 en bij de entree van Plaisier Interieur hangt een vaste groep jongeren. 
Het is verschillende winkeliers opgevallen dat wanneer er jeugd  in het winkelcentrum komt de hele 
sfeer onder het winkelend publiek veranderd.  
 
Koopavond Sluiting 
Plaza M, is op vrijdagavond gesloten. 
Klanten geven aan liever niet op vrijdagavond in het winkelcentrum te komen. Dit komt 
waarschijnlijk door de vele hangjeugd in het centrum of het gevoel van veiligheid. 
 
Ouderen 
Scootmobielen kunnen wel wat langzamer, ze scheuren nu door het W.C. 
 
Veiligheid 
Camera in het centrum na reeks overvallen is schijnveiligheid, zolang de camera er hangt gebeurd er 
niets. Is de camera weg is het weer “aantrekkelijk” voor overvallers. Veiligheid van mensen zit ook 
tussen de oren.  
 
Bereikbaarheid 
Openbaar vervoer 
Bereikbaarheid van het centrum is slecht, vanaf Rotterdam is het goed bereikbaar, maar vanaf 
Dordrecht/Papendrecht is het een drama om hier te komen. Daarnaast is de bus ook nog aardig 
prijzig. De tram zou een goede aanvulling zijn voor de bereikbaarheid van het centrum van 
Ridderkerk. 
 
Auto 
De bereikbaarheid van het centrum met de auto is goed. Er is ook voldoende parkeergelegenheid. 
De parkeerroute loopt echter niet rond. Het stopt bij de parkeergarage onder het koningsplein en bij 
Plassier interieur, het zal goed zijn als de route rond loopt en niet stopt. Parkeergarage zijn ook niet 
duur. Parkeren in het algemeen is niet duur in het centrum. Mocht dit te hoog worden opgevoerd 
kan het averechts werken en bestaat de kans dat de hele zaak in elkaar klapt. 
 
Camera toezicht St. Jorisstraat 
Bord bestemmingsverkeer weghalen, zodat het ook niet uitnodigt om er als vrachtwagenchauffeur 
toch doorheen te rijden. Bedrijven die er nu toch doorheen rijden maar geen bestemmingsverkeer 
zijn worden aangeschreven door de gemeente met het vriendelijke verzoek een andere route te 
kiezen. 
 
Mooi, leuk en groot winkelcentrum met een goede wandelroute. Het is wel jammer dat het 
winkelcentrum zo gesloten is, de enige echte ingang is die op het Koningsplein. 
Er wordt een mooie uitnodigende entree gemist. 
 
Het zou fijn zijn als het fatsoen van de mensen in het algemeen eens zou veranderen. Mensen 
gooien/pleuren alles zomaar op de grond. 
 
Winkelcentrum behouden, ook met kleine winkels. 

 Aantrekkelijker maken 
 Bereikbaarder maken met OV 
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Wat als alles kan? 
Een kinderparadijs in het centrum 

 Dit als oppasservice voor de kinderen wanneer de ouders aan het winkelen zijn. 
Alles overdekken 

 Een groot overdekt winkelcentrum 
Verschillende soorten winkels 

 Qua soorten winkels niet alleen ketens, maar kleine speciaal zaken die een “ander” publiek 
aantrekken. 

Iets unieks 

 De beleving/ het gevoel voor mensen die in het winkelcentrum komen, het moet een 
ervaring zijn.  

Verhuren 

 Huurbazen moeten slim verhuren, leuke winkels, kunst. 
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F. Politie en buurtbewoners 

Datum: 21 oktober ’13 
 
Aanwezig: 
Arie-Piet Noordergraaf  - Buurtpreventie Centrum oost 
Jan van Echten – Politie (wijkagent) 
Robert-Jan Kloosterman – Politie (wijkagent) 
Laura van Dam – Woonvisie (woonconsulent) 
Eveline Freling – Sport&Welzijn 
Ronald Groen – Gemeente Ridderkerk 
Jan Willem Steeman – Gemeente Ridderkerk 
 
Overlast 

 Hierbij is vaak jeugd betrokken 

 Vervuiling / verfrommeling – afvoer van vuil containers (ondernemers / Winkelcentrum) 

 Beverwaardse jeugd in het centrum – Sinds zomer weer weg 
 
We hebben sinds 2 jaar nu goed contact met de jeugd 
 
Rotterdamse situaties komen steeds dichterbij / vaker voor 

 Bewoners afkomstig uit Rotterdam zijn veel mondiger dan Ridderkerse bewoners 

 Huurders op tijd melden/aanspreken bij onenigheden. 
 
Wisselende samenstellingen jeugd  uit alle wijken afkomstig, veel verschillende personen 
 
Scholen weer begonnen 

 Nieuwe jeugd op de scholen, nieuwe status, moeten zich bewijzen. 
Nu rustig bij 

 Koningsplein – Raadhuispassage (water) 

 Franshalstraat (parkje) 
 
Afval centrum 

 Containers vol   
o voornamelijk in de zomer overlast gevend. 
o Meeuwen trekken alles kapot 

 Verschillende afhaal momenten 
o Sita 
o Van Gansewinkel 
o Gemeente 

 
Drugsproblematiek houd aan: 
Vanuit Rotterdam komen steeds meer dealers hier naar toe. De dealers uit Ridderkerk, zijn 
bekenden/vrienden van elkaar van kind af aan en zullen elkaar nooit verlinken. 
 
Verkeer: 
Sint Jorisstraat  Jeugd Molensteeg  Beneden rijweg   fietsverkeer  onveilige straat 
 
De Loods 
Bij feesten die tot 4 uur duren en bij risicofeesten, moet politie aanwezig zijn. 
Geluidsoverlast vertrekkende jongeren.  

 (In gebruikersoverleg een en ander goed vastleggen) 
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Goothstock 
Vergunning verlening heeft lang geduurd. 
 
Psychiatrische problematiek 

 Patiënten gaan eerder naar huis (door bezuinigingen in de zorg) 
o Verwaarlozing van de persoon zelf 
o Verwaarlozing van zijn/haar huis 
o Kans op overlast in de wijk 

 
Blackspots in de wijk (Troelstrastraat - binnentuinen) 
Verloederde binnenplaatsen trekken hangjeugd en criminelen aan. Doordat het een donkere plek is 
door kapotte verlichting is het een plek die in trek is bij dealers en drinkende/hangende jongelui. 
 
Zwembad de Fakkel 
Overlast komt voornamelijk door (probleem)jeugd uit Rotterdam. 

 Misschien idee om de Fakkel-kaart weer in te voeren 

 Zomer 2014 
o Nu al na denken over hoe de drukte moet worden opgevangen 
o Politie met de Fakkel (S&W) rond de tafel om over problemen te praten 

 Het zou handig zijn als er tellingen worden bijgehouden. Om een compleet beeld te 
vormen, over het aantal mensen dat binnen is. Dit ook omdat het bij calamiteiten/paniek 
compleet uit de hand kan lopen. 

 
Overlast & Veiligheid 
Ouderen geven overlast op bankje voor KPN-winkel 
Eigenaar winkel heeft gevraagd of de gemeente het bankje wil wegehalen. 
Doen we niet, eerst ouderen aanspreken op gedrag. 

 Winkel wordt onttrokken van zicht 
Rekening houdend met omgeving 
 
o Faciliteiten voor ouderen  de bieb? Geen soos! 
Gaan geen jongelui bij zitten 

 Werkt goed voor preventie (opa van jongelui) 
 
Veiligheid 
Meer fietsendiefstallen in het centrum 
Zakkenrollerij neemt toe 
Begin van het jaar veel inbraken rond de Lagendijk gehad 
1 Overval dit jaar, bij de Albert Heijn begin oktober. (dader snel opgepakt) 
 
Evenementen in het centrum 

 Kosten veel capaciteit  van de politie 

 Meeste evenementen verlopen probleemloos 
 Vergunning verlening 

o Organisatoren vertikken het om op tijd vergunningen aan te vragen 
 
Burenruzies 

 Tussen jonge en oudere bewoners nemen toe 
o Bewoners overlijden/ verhuizen naar verzorgingshuis, nieuwe aanwas zijn jonge 

gezinnen uit Rotterdam. Deze verschillende leeftijdsgroepen botsen met elkaar. 
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Woning toewijzing zou op leef ontwikkeling/leefstijl moeten gaan  lokaal maatwerk. Woonvisie en 
gemeente zijn gebonden aan regionale afspraken over volkshuisvesting. 
 
Woonvisie, woonconsulenten willen ervaringen/kennis uit Rotterdam hier toepassen. Ook in 
Ridderkerk is er langzaam sprake van een cultuur omslag. Er wordt opgemerkt dat het langzaam 
veranderd als gevolg van instroom van nieuwe bewoners uit Rotterdam.  
 
Het verhuizen van probleem gezinnen/personen. 

 Het kan zijn dat je het probleem alleen maar verplaatst. 

 Het kan zijn dat het probleem zich oplost, wellicht botst de buurt met het gezin/persoon. 
Zijn hun leefstijlen anders waardoor dit problemen geeft. Wellicht dat dit in een andere 
buurt niet het geval is. 

 
Vergrijzing 
Eenzaamheid bij ouderen neemt toe. 
Als ouderen lang alleen zitten en dementeren, is er niemand die ze in de gaten houdt. 
Karaat moet proberen, om ouderen meer naar buiten te halen en te betrekken bij activiteiten in 
Ridderkerk. 
 
Intolerantie van bewoners richting Maximaschool neemt toe. 
Bij overlast of calamiteiten wordt er al snel gewezen richting (leerlingen van) deze school. 
Bewoners informeren  houd het centraal! 
 
Babbeltrucs  Vergrijzing in de wijk 
Mensen zijn goed van vertrouwen, als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente of van Woonvisie is 
dan laten ze ze al snel in hun huis. 
 
Ouderen  aandachtspunt in het WOP 
 
Vraag 
Is het WOP een dynamisch of statisch document 
Het WOP is geen statisch document. Om de vijf jaar wordt namelijk getoetst of de in het WOP 
beschreven ontwikkeling nog actueel is of dat deze herzien moet worden. Als er tussentijds nieuwe 
ontwikkelingen om aandacht vragen dan kunnen die besproken worden. 
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G. Bewoners Historisch Centrum 

Datum: 03 oktober ’13 
Locatie: Herald kamer - het Plein 
 
Aanwezig: 
18 bewoners Historisch Centrum 
Ronald Jan Groen 
Jan Willem Steeman 
 

1. Wat is een WOP 
a. Jan Willem licht toe: 

Voor iedere wijk in Ridderkerk is een wijkontwikkelingsprogramma opgesteld.  
Een wijkontwikkelingsprogramma beschrijft hoe een wijk eruit ziet en waaraan gewerkt moet 
worden. Het gaat om de sociale omgeving zoals maatschappelijke voorzieningen en de manier 
waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook om de fysieke ruimte, zoals straten, groen, water, 
huizen en andere gebouwen. Het WOP gaat dus over alles wat belangrijk is voor een wijk. 
In het programma wordt ook een overzicht (Uitvoeringsprogramma) opgenomen van projecten en 
initiatieven die verder uitgewerkt moeten worden of waarvan de haalbaarheid moet worden 
onderzocht. Ook wordt globaal aangegeven wanneer deze projecten en initiatieven gereed moeten 
zijn.  
 

Het WOP is dus een document dat richting en sturing geeft aan de ontwikkelingen in een bepaalde 
wijk voor de komende tien jaar. Dit betekent echter niet dat het WOP een statisch document is. Om 
de vijf jaar wordt beoordeeld of het plan herzien moet worden. En als er tussentijds nieuwe 
ontwikkelingen om aandacht vragen dan kan dit via het wijkoverleg besproken en uitgevoerd 
worden. Het wijkontwikkelingsprogramma is dus een dynamisch document dat de leidraad vormt 
voor de komende jaren en waarmee op nieuwe ontwikkelingen wordt ingespeeld. 
 
Vraag:  

 Wat is de wettelijke status van het WOP 
o Het WOP is geen formeel juridisch instrument in de zin van de wet RO. Het is een 

gemeentelijk document, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Voordat het 
WOP door de gemeenteraad wordt behandeld, wordt het ter inzage gelegd en 
kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen. 

 Wat is de relatie met het bestemmingsplan / de beheer verordening 
o Het op te stellen WOP, wordt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan, indien het 

WOP aanleiding geeft het bestemmingsplan aan te passen. De beheersverordening is 
vastgesteld omdat de geldigheidsduur van het vigerende bestemmingsplan was 
verlopen. Zonder beheersverordening is toetsing van plannen met aspecten op het 
gebied van ruimtelijke ordening niet meer mogelijk. 

 Is er een tussentijdse inzage voor inwoners van het Centrum 
o Het WOP gaat ter inzage als het concept-WOP door het college is vastgesteld. Op dat 

moment kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen worden door het 
college besproken en gewogen. Dit kan leiden tot aanpassing van het concept-WOP, 
dat vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

 Is er een tijdsplanning voor het participatietraject? 
o EvM: Kwaliteit gaat voor tijdsplanning! 

 Er zijn afspraken gemaakt tussen het College en de Raad, hier hebben wij ons aan te 
houden. Dat houdt in dat het streven is het WOP eind maart ter inzage te leggen en in 
juli aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen 

 
 



21 
 

Vraag: 

 Idee om doelgroepen bij elkaar te brengen 

 Wie beslist over do’s and dont’s 

 Wie doet de belangen afweging voor dit WOP? 
o Politiek of burger 

 Kunnen we de gezamenlijke belangen met de verschillende doelgroepen niet 
samenbrengen? 

 Voorzitter Wijkoverleg – Informatie verzamelen  ter beschikking stellen  overbrengen 
 
Het WOP moet geen politiek steekspel worden, de verschillende doelgroepen worden hier de dupe 
van. Doelgroepen bij elkaar brengen, en dan een gezamenlijke belangenafweging doen. 
 
Eerst verschillende doelgroepen horen  gelijke belangen afwegen (zowel positief als negatief)  
doelgroepen samen brengen  Wacht niet te lang af.` 
In het voortraject kan veel klaargespeeld/afgewogen worden om proces tot een beter einde te 
leiden.  
Een gezamenlijke bijeenkomst voor bewoners, ondernemers en horeca uit het Historisch Centrum is 
gepland op dinsdag 26 november 2013. Is uiteindelijk wegens gebrek aan belangstelling van 
ondernemers en horeca niet doorgegaan. 
 

2. Centrum Visie 
a. Wat is het / Wanneer is het ingediend 
b. Welke visie’s in centrum 
c. Wat is het historisch centrum (welke straten) 

 
De Centrum Visie 
R. van Tulder geeft toelichting. 
 
Erfgoed en versterken (functie en aantrekkelijkheid) historische kern 
Trek meer toeristen naar het centrum. Fiets/wandelroutes vanaf buiten het centrum, door het 
centrum naar een eind punt. Link met Oudheidskamer/ Kelvin Wilson 
Bv. Start bij hotel Van der Valk  via historisch Centrum  naar eindpunt Huis ten Donck. 
 
Benedenrijweg 13 staat al 2 jaar te koop, er is een koper. Deze heeft echter wel last van de 
monumentenzorgwet die er op het gebouw van kracht is. Is dit proces te versnellen? Aanzicht gebied 
verloederd hierdoor, gebouw raakt steeds verder in verval. 
 
NAM- Gasboringen 

 Risico’s voor niet-onderheide woningen: door boringen kunnen de woningen in het centrum 
verzakken, het gaat hier onder andere om monumentale gebouwen. 

 Op grond van de mijnbouwwet kan de gemeente een dergelijke boring niet tegen gaan. Bij 
NAM is wel gevraagd om alternatieven te onderzoeken, een milieu-effectrapportage te doen 
en goede communicatie met bewoners en andere belanghebbenden voor te bereiden. 

 Bewoners willen graag afspraken maken met de NAM over eventuele schade als gevolg van 
eventuele gasboringen en de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden in geval van 
schade. 

 
Erfgoed beleid  Cultuur historisch gebied   Risico’s voor Monumenten door werkzaamheden 
(rondom Historisch centrum van Ridderkerk) Nam-Gasboringen) 
Singelkerk (+gebied eromheen)  Parel van Ridderkerk van maken. 
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Verkeer 
Idee van bewoner: Om als pilot de St. Jorisstraat een half jaar af te sluiten  kijken hoe verkeer zich 
dan beweegt.. en is de St. Jorisstraat wel zo belangrijk voor het centrum? 
 
Oplossing voor het verkeerscirculatieplan 

 Bereidheid vinden vanuit politiek en bewoners tot een goed plan 

 Bewoners zijn groot voorstander van het autoluw / autovrij maken van de Sint Jorisstraat, 
met het oog op het, in de ogen van de bewoners, grote risico op ongelukken. 

 
Verkeersveiligheid  structureel vertalen in het WOP 

 Autoluw maken van de St. Jorisstraat 

 Tegengaan van hardrijden op de Ringdijk 

 Meer/betere ontsluitingswegen voor het centrum 

 Gevaarlijke kruising Bas v/d Heijden – Westmolendijk 

 Schooljeugd St. Jorisstraat 

 School verlengde Kerkweg 

 In de Molensteeg willen kinderen spelen  dit is erg gevaarlijk, er wordt hier hard gereden 

 Vrachtwagen die laden/lossen + achteruit draaien bij Bas v/d Heijden 

 Er rijden grote vrachtwagens door de Jorisstraat, die geen bestemmingsverkeer zijn. 
 
Hoe gaat dat straks met het bouwverkeer voor de bouwplannen van Woonvisie? 

 Bij Woonvisie is aandacht gevraagd voor het beperken van de overlast voor de omwonenden. 
Dat betekent dat er gezocht moet worden naar aan- en afvoerroutes die de overlast zoveel 
als mogelijk beperken. 

 Gemeente en Woonvisie zullen de bewoners zo snel mogelijk informeren,  zodra er meer 
duidelijk is. 

 
Veiligheid (i.r.t. Horeca) 
Horeca 

 Herrie is minder 

 Overlast van de horeca in het algemeen zelf is minder 
 
Huidige overlast 

 Wijnbar  mensen die buiten staan = geeft onveilig gevoel 

 Verlengde Kerkweg  stoeptegel door de ruit 

 Jongeren die vanuit de Loods of uit de nachtbus komen  geluidsoverlast 

 Cafés stiekem langer open 
 
Wens 

 Handhaving/wetgeving op wat voor Horeca zich in de St. Jorisstraat mag vestigen 

 Toezicht/Cameratoezicht op straat rond de St. Jorisstraat 
 
Vraag:  

 Wat is de politie bezetting op Ridderkerk, ’s nachts en in het weekend? 
o 2 Wagens 

 Wij zouden graag preventieve controle zien, in het gebied rond de Sint Jorisstraat 
o Hiervoor is geen capaciteit 

 
Het zou fijn zijn als er een betere uitleg komt van de gemeente, op wat er nu gebeurd op het gebied 
van handhaving van de Horeca in de Sint Jorisstraat. Bewoners melden wel, maar hebben niet het 
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idee dat er iets gebeurd. Hierdoor krijgen melders last van “meld moeheid”. Geef de bewoners het 
idee dat er iets gedaan wordt met hun meldingen. 
 
Wat is de visie? Wat gaat er gebeuren? 

 Bekend maken van Horeca-beleid aan de omwonenden van de Sint Jorisstraat en bewoners 
Historisch Centrum. 

 Kwaliteit horeca in St. Jorisstraat: bewoners willen dat de gemeente een visie ontwikkelt hoe 
kwalitatief goede horeca naar het Centrum kan worden gehaald. 

 
Groen in de wijk 
Openbare ruimte 

 Bewoners en bedrijven mee laten denken en betalen aan de invulling hiervan. 
 
Braakliggende terreinen 

 Communiceer op tijd  wanneer hiermee iets gebeurd. 

 Zijn er plannen? Wat zijn die? Hoe zien deze eruit? 

 Tijdelijke invulling 
o Storend 
o Groenvoorzieningenbeleid? 
o Horeca/ondernemers/bewoners samen er iets mee doen! 

 
Voor kleine kinderen zijn er te weinig speelplekken in de wijk! 

 Veilig spelen in de wijk 

 Meer speelterreinen in de wijk 
 
Sint Jorispark 

 Dorpspodium van maken 
o Pop/ klassiek open podium 
o Laat To Be er optreden 

 Kwaliteit activiteiten 
 
Toekomstige ontwikkelingen historisch centrum 
Woningbouwplan rondom Kuyperschool 

 Historisch ogende woningen rondom het Historisch centrum 

 Idee voor Woonvisie is om ook het herstructureringsproject dat zij gaan uitvoeren, voor wat 
betreft de uitstraling een meer historisch karakter te geven. 

 Passend plan bij de Historische Kern 
o Hoe om te gaan met bestaand gebied? 
o Bij plannen, omwonenden op tijd informeren / communiceren 
o Houd ook rekening met: 

 Ontsluiting 
 Groen 
 Spelen 

o Eerst goed naar de ontsluiting van het gebied kijken dan pas nieuw plan maken. 
 

 Wat gaat het slopen en bouwen betekenen voor ons Historisch Centrum? 
o Voor onze niet onderheide woningen 
o Zwaar vracht verkeer wat trillingen teweeg brengt 

 Woonvisie moet beter informeren aan omwonenden! 
o Niet afschuiven naar de gemeente, zelf communiceren. 
o Gaan nu “wilde” verhalen over woningbouw en tram 
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Is er gedacht aan het grondwaterpeil? Wat gaat deze bouw met de staat van onze woningen doen? 
 
Beheer en Onderhoud 
Kerksingel zal worden her straat, wanneer gaat dit gebeuren? 
Onderhoud/schoonhouden van de Singel om de kerk, oppervlakte water is regelmatig erg vies. 
 
Riolering 
Bij hevige regenval, kan het riool dit niet aan en springen de overlopen open. 
Water stroomt vanaf de Benedenrijweg naar de Blaak. Bij de Kuyperschool is een oud bruggetje, de 
riolering stopt hier waardoor de straat onder water komt te staan.  
Kan het huidige rioleringsstelsel de toekomstige regenval + nieuwe bouwplannen aan? 
 
Bij hevige regenval, kan de riolering van de Benedenrijweg (Blaak en Dr.Kuyperstraat ) het 
overvloedige regenwater niet aan. Putten springen open.  Gevolg wateroverlast op de Blaak.  
Van de Benedenrijweg stroomt het water van beide kanten de Dr.Kuyperstraat in ( t.h.v.nr.1 ) 
Verbinding van het riool wordt hier onderbroken door een duiker. 
Gevolg heftige overstroming.  
Kan het huidige rioleringsstelsel de toekomstige regenval +nieuwe bouwplannen aan ? 
 
Spelen 
Er wordt speelruimte gemist. In de gehele wijk is eigenlijk maar weinig speelruimte. Bewoners vinden 
dat heel jammer en willen graag meer speelvoorzieningen. 
Gevraagd wordt hoe dat zit in de herstructureringsplannen van Woonvisie. Antwoord is dat in die 
plannen ook speelvoorzieningen voor kinderen voorzien zijn. 
 
Skatebaan bij de Fakkel gaat weg?? 

 Misschien tijdelijk ivm aanleg rotondes? 
Nee, de skatebaan gaat niet weg, ook niet tijdelijk. 
 

3. Aanvullingen? Actualisatie? 
Voor WOP betreffende St. Jorisstraat 
Korte termijn  op handhaving 
Midden lange termijn  Samenwerking bewoners/ horeca actief met de gemeente 
Lange termijn  Kwaliteits horeca 
 
WOP  Participatie  Tijdig communiceren! 
 

4. Hoe loopt proces nu verder 
Het WOP – Participatie proces loopt in de planning tot 30 oktober.  
Hierna worden de belangen afgewogen en de thema’s benoemd. (half november) 
Als de thema’s benoemd zij, wordt er gekeken welke de hoogste prioriteit krijgt en wordt bepaald 
hoe we deze prioriteiten gaan aanpakken. (eind november) 
Vervolgens wordt de visie op hoofdlijnen opgezet. (half december) 
In december vindt ook het collegebezoek aan de wijk het Centrum plaats. 
Na het college bezoek wordt begonnen met het opstellen van het WOP Centrum en het 
uitvoeringsprogramma. 
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2. Collegebezoek dd. 21 januari 2014 

a. Vragen en antwoorden mbt WOP 

Nr. Suggestie / vraag 
 

Reactie 

1.  Welke rol speelt de gemeente in een gesprek 
met ondernemers? 

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat mensen 
elkaar vinden, we brengen de partijen (ondernemers, 
vastgoedeigenaren) bij elkaar. De gemeentelijke rol 
is beperkt, omdat de gemeente geen eigenaar is. De 
gemeente stimuleert vooral de samenwerking tussen 
partijen. 

2.  Wat wordt er bedoeld met voorzieningen op 
buurtniveau?  

Bewoners hebben aangegeven dat zij het jammer 
vinden dat de plaatselijke slager, buurtsupermarkt 
enzovoort verdwijnt. Dit punt heeft aandacht vanuit 
de gemeente, de gemeente kan er echter niet veel 
aan doen.  

3.  Kunnen de leegstaande winkels in het 
Centrum gebruikt worden voor een andere 
functie? 

De winkels in het winkelcentrum zijn geen eigendom 
van de gemeente. Deze alternatieven worden wel 
besproken.  

4.  Aan de Rembrandtweg wordt de 
parkeergelegenheid vaak gebruikt door 
ambtenaren, waardoor bewoners en/of visite 
een aantal straten verder moet parkeren 

Parkeren in de wijk zal als aandachtspunt worden 
meegenomen in het WOP. 

5.  Het stukje sloop en nieuwbouw van Trelleborg 
wordt door meerdere aanwezigen gemist in 
het lijstje met  thema’s. Trelleborg staat al een 
lange tijd op de agenda van de gemeente. Er 
zijn pijnpunten in de gemeente die sommige 
bewoners niet terugzien in de lijst met 
thema’s. 
Waarom mist Trelleborg in het lijstje van 
organisaties/bedrijven enzovoort die 
uitgenodigd zijn voor een bijeenkomst om 
input te geven voor het WOP? 
Kan de gemeente in gesprek gaan met 
Trelleborg over de locatie en een verhuizing? 

Er wordt door de gemeente toegelicht dat de 
plannen van Trelleborg binnen het bestemmingsplan 
vallen. Om deze reden is er een sloop- en 
bouwvergunning gegeven. 
 
 
 
Trelleborg is uitgenodigd, het is aan de bedrijven zelf 
om wel of niet te accepteren.  
 
 
Deze gesprekken zijn in het verleden gevoerd. Er is 
geen uitkomst uitgekomen. 

6.  Er worden geregeld snelheidsmetingen 
gehouden aan de Verlengde Kerkweg, is dit 
informatie voor de bewoners of voor de 
gemeente?   

Meneer/mevrouw wordt doorverwezen naar de 
heer Van Galen, verkeerskundige gemeente 
Ridderkerk. 

7.  Wat is een projectgroep? 
 
 
 
Hoe wordt de opgehaalde informatie van 
vanavond teruggekoppeld? 

Een projectgroep bestaat uit de organisaties Sport 
en Welzijn (opbouwwerker en jongerenwerker), 
Woonvisie (consulente wijken en 
beleidsmedewerker), vertegenwoordiging vanuit het 
wijkoverleg Centrum, gemeente (wijkregisseur). 
Alle verzamelde informatie van vanavond wordt 
ingezameld. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het 
WOP vaststellen. Zij krijgen daarbij een bijlage met 
alle inbreng van vanavond en eerdere sessies. 
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8.  Er is onder sommige bewoners het idee dat 
pijnpunten onder het “tapijt” worden 
geveegd. Het is belangrijk om te weten wat de 
stand van zaken is. De gemeente hoeft niet al 
het werk te doen, bewoners kunnen ook een 
rol spelen. Wij zijn helaas niet volledig op de 
hoogte 

Er wordt geen informatie achtergehouden. 
Bijeenkomsten zoals vanavond zijn bedoeld om 
bewoners op de hoogte te brengen. De presentatie 
is een selectie van de thema’s, anders duurt deze 
presentatie ellenlang. 

9.  Wordt er in het WOP rekening gehouden met 
de Tramplus lijn? 

Er wordt uitgegaan van de bestaande kaders zoals 
de woningbouwstrategie, structuurvisie enzovoort. 
Er is binnen de bestaande kaders geen sprake van 
een Tramplus lijn. 

10.  Wat is de stand van zaken NAM? Op dit moment is er geen nieuws. Er wordt een brief 
aan de NAM voorbereidt, waarin de gemeente 
vragen stelt aan de NAM. Er zijn geen acties totdat 
de gemeente antwoord krijgt. 

11.  Hoe worden de direct betrokkenen 
geïnformeerd over de NAM? 

De wijkoverleggen worden geïnformeerd. Suggestie 
om een bredere informatiestroom te 
bewerkstelligen wordt doorgegeven aan het college. 
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b. Presentatie gegeven tijdens collegebezoek 

 
 
     
 
  

  

Centrum: een bruisende wijk

• Voorzieningen ”voor de wijk” en voor “heel 
Ridderkerk”

• Bruisend centrum van Ridderkerk mensen 
verblijven en blijven in het centrum

• Evenementen voor iedereen  diversiteit in 
aanbod

• Rekening houden met bewoners

 

Centrum: een bruisende wijk

• Aantrekkelijke winkelvoorzieningen + weekmarkt

• Aanpak van leegstand in het winkelcentrum

• Voorzieningen op buurtniveau (speciaal zaak)

• Uniek karakter Historisch Centrum  toeristische 
aantrekkingskracht benutten

• Horeca clustering 

 

Centrum: een sociale 
en zorgzame wijk

• Diversiteit bevolking

• Bijzondere doelgroepen + hun netwerk

• Jongeren horen erbij in de wijk  hangplek, 
buurtsportlocatie, winkelcentrum

• Aanbod voor jongeren  programmering de Loods

 

Centrum: een sociale en 
zorgzame wijk

• Minder beroep op professionele zorg meer beroep 
op vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

• Minder voorzieningen vanuit AWBZ  meer op 
buurtniveau organiseren

• Persoonlijk netwerk belangrijk  Ontmoeting 
(organiseren)  wijkcentrum
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Centrum: een wijk waar 
het goed wonen is

• Leefbaarheid  meer groen

• Waterhuishouding  afwatering verbeteren

• Overlast bedrijvigheid woongebieden  zwaar 
verkeer terugdringen

• Aandacht voor monumentale panden in Historisch 
Centrum. 

– niet-onderheid: gevoelig voor trillingen als gevolg van 
zwaar verkeer en bouwactiviteiten  erfgoedbeleid

 

Centrum: een wijk waar 
het goed wonen is

• Afronding Centrumplan

 

Centrum: een wijk waar 
het goed wonen is

• Sloop & nieuwbouw

Woonvisie

 

Centrum: een wijk waar 
het goed wonen is

• Parkeermogelijkheden vergroten in de 
woonstraten

• Inrichting straten  veilige looproutes

• Speelterreinen  veilig & zichtbaar

• Braakliggende terreinen invullen  speeltuin, 
groen

 

Centrum: een wijk waar 
het goed wonen is

• Jongeren wonen graag in Centrum  geschikte 
woningen

• Betaalbare woningen

• Diversiteit in woningen

– Starters

– Senioren Levensloopbestendig wonen

 

Centrum: een wijk waar 
het goed wonen is

• Parkeermogelijkheden vergroten in de 
woonstraten

• Inrichting straten  veilige looproutes

• Speelterreinen  veilig & zichtbaar

• Braakliggende terreinen invullen  speeltuin, 
groen
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Centrum: een bereikbare 
& verkeersveilige wijk

• OV-bereikbaarheid: verbinding binnen Ridderkerk 
& nachtbus naar Rotterdam

• Langzaam verkeer: aanleg fietshighways

• Veiligheid halen & brengen basisscholen

• Hardrijden op doorgaande wegen tegengaan 
verkeersmaatregelen 

 

Centrum: een bereikbare 
& verkeersveilige wijk

• Ontsluiting Centrum: bereikbaarheid 
voorzieningen en ondernemingen 
Verkeerscirculatieplan 

• Verkeerssituatie St. Jorisstraat: overlast zwaar 
verkeer  verkeersmaatregelen & handhaving 
vrachtwagenverbod

 

WOP Centrum: Hoe verder?

• Februari – maart

– Opstellen Toekomstbeeld & Uitvoeringsprogramma

• April: WOP ter inzage

• Zomer

– Besluitvorming WOP door gemeentebestuur
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c. “Van A naar Beter”: input WOP van bewonersgroep Historisch Centrum 
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3. Enquête resultaten WOP Centrum  Open vragen  

De resultaten van de meerkeuzevragen van de WOP-enquete, vindt u in een aparte bijlage 

achter dit Participatieboekje. 

 
VRAAG 1; HOE IS VOLGENS U DE BETROKKENHEID TUSSEN DE BEWONERS IN DE WIJK CENTRUM? ______________ 38 

VRAAG 3; ALS U REDELIJK TOT ZEER BETROKKEN BENT, KUNT U AANGEVEN WAARUIT DIE BETROKKENHEID BESTAAT? 38 

VRAAG 4; ALS U ZICH NIET BETROKKEN VOELT EN DAT NIET PRETTIG VINDT, WAARDOOR WORDT DIT VEROORZAAKT? 38 

VRAAG 5; IK WIL GRAAG GEÏNFORMEERD WORDEN OVER WIJKAANGELEGENHEDEN VIA (ANTWOORD OP ANDERS) ___ 39 

VRAAG 9; WOONT U IN EEN KOOP- OF HUURWONING? ______________________________________________ 39 

VRAAG 10; W ILT U BINNEN EEN JAAR OF TWEE VERHUIZEN? __________________________________________ 39 

VRAAG 11; ALS U BINNEN TWEE JAAR WILT VERHUIZEN, IS DAT VANWEGE? _______________________________ 39 

VRAAG 13; WELK TYPE WONING ZOEKT U _______________________________________________________ 40 

VRAAG 14; WELKE OBSTAKELS VERWACHT U IN UW ZOEKTOCHT NAAR EEN ANDERE WONING (ANTWOORD OP ANDERS)

 ______________________________________________________________________________________ 40 

VRAAG 16; ALS U ZICH WELEENS ONVEILIG VOELT IN UW WIJK, WAAR WORDT DIT DAN VOORAL DOOR VEROORZAAKT 

(EVENTUELE TOELICHTING) __________________________________________________________________ 42 

VRAAG 17; HOE TEVREDEN BENT U MET DE KWALITEIT VAN DE VOLGENDE VOORZIENINGEN? _________________ 44 

VRAAG 18; HEEFT IEMAND UIT UW HUISHOUDEN IN HET AFGELOPEN JAAR REGELMATIG (GEMIDDELD 2X PER MAAND) 

GEBRUIK GEMAAKT VAN DE VOLGENDE VOORZIENINGEN IN HET CENTRUM? _______________________________ 44 

VRAAG 19; MIST U VOORZIENINGEN OF DIENSTEN IN UW WIJK WAAR U WEL REGELMATIG GEBRUIK VAN ZOU MAKEN? ZO 

JA, WELKE? ______________________________________________________________________________ 44 

VRAAG 21. WAT IS DE BELANGRIJKSTE REDEN WAAROM U UW WOONOMGEVING NIET OF SLECHTS REDELIJK SCHOON 

VINDT.__________________________________________________________________________________ 46 

VRAAG 23; HOEVEEL OVERLAST ERVAART U IN UW WOONOMGEVING? __________________________________ 47 

VRAAG 24; HOE TEVREDEN BENT U OVER DE VOLGENDE VERKEER- EN VERVOERSZAKEN (EVENTUELE TOELICHTING) 49 

VRAAG 25;  WAT IS UW GEZINSSITUATIE (ANTWOORD OP ANDERS) _____________________________________ 52 

VRAAG 28;  IN WELKE SITUATIE BEVINDT U ZICH MOMENTEEL (ANTWOORD OP ANDERS) ______________________ 52 

WAT ZOU U GRAAG VERANDERD ZIEN IN CENTRUM? WAT ZIJN UW WENSEN, IDEEËN OF DROMEN VOOR UW WIJK? __ 52 
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SOCIALE VERBANDEN, BETROKKENHEID BEWONERS 

VRAAG 1; HOE IS VOLGENS U DE BETROKKENHEID TUSSEN DE BEWONERS IN DE WIJK CENTRUM?  
1. Alleen naaste buren. nummer 57 = probleem gezin (enquête 51). 

2. Van mij hoeft dat niet zo (enquête 54). 

3. In de schilders buurt goed (enquête 175). 

4. Sterk; buren (enquête 270). 

5. Redelijk; op straatniveau en slecht op wijkniveau (enquête 280). 

VRAAG 3; ALS U REDELIJK TOT ZEER BETROKKEN BENT, KUNT U AANGEVEN WAARUIT DIE BETROKKENHEID BESTAAT? 
1. Straat en brandgang schoon houden (enquête 13) 

2. Als we iemand kunnen helpen dan doen we dat (enquête 33) 

3. Vrijwilligerswerk bij Jeugdland + collecteren voor een goed doel (enquête 37) 

4. Vrijwilligerswerk: ouderenbezoek (enquête 44) 

5. Bestuur vve (enquête 52) 

6. Vrijwilligerswerk: buurtpreventie Centrum – Oost (enquête 91) 

7. Vrijwilligerswerk: VVE (enquête 92) 

8. Vrijwilligerswerk: Oudheidskamer (enquête 96) 

9. Vrijwilligerswerk: activiteiten rond Sint Nicolaas, Koningsdag etc. (enquête 108). 

10. Anders: af en toe iemand bezoeken (enquête 119) 

11. Onkruid vrijhouden van het trottoir voor het woonadres (Mr. Kesperweg). Het bijhouden van het tuintje 

door de gemeente voor het woonadres door middel van beplanting van seizoen plantjes. (enquête 152). 

12. In de winter het sneeuwvrij houden van trottoir (enquête 152). 

13. Vrijwilligersweg: in de Singelkerk (enquête 161).  

14. Anders; sponsoring buurtactiviteiten / initiatieven (enquête 165). 

15. Ik hou samen met onze buurman de Kerksteeg schoon (enquête 178).  

16. Vrijwilligerswerk: huismeester / SER (enquête 182). 

17. Vrijwilligerswerk: Oudheidskamer (enquête 183). 

18. Vrijwilligerswerk: Karaat (enquête 193). 

19. Zorg voor hulpbehoevende buren (enquête 201).  

20. Ik lees de krant (enquête 210). 

21. Ik ga goed met de buren om op één na (enquête 219). 

22. Tuinklussen bij Karaat (enquête 230). 

23. Bestuurder VVE (enquête 244). 

24. Voorzitter VVE Koningshof (enquête 253). 

25. Ik houd mijn tuin en pad achter netjes (enquête 261).  

26. Vrijwilligerswerk: VVN, Politie, (beroeps)verkeersregelaar (enquête 279).  

27. Met een deel van mijn buren een goede band (enquête 280). 

28. Anders; letten goed op de buurt, spreken mensen aan op ongewenst gedrag, procedure gevoerd tegen 

het horecabeleid (enquête 280). 

29. Vrijwilligerswerk: Buurtpreventie (enquête 297). 

30. Vrijwilligerswerk: verkeersregelaar, voorzitter wijkoverleg Centrum (enquête 310). 

31. Vrijwilligerswerk: sociale dagopvang, telefooncirkel, uitstapjes senioren en ziekenhuisbegeleiding 

(enquête 319). 

32. Ik heb niet met alle buren een goede band (enquête 320).  

VRAAG 4; ALS U ZICH NIET BETROKKEN VOELT EN DAT NIET PRETTIG VINDT, WAARDOOR WORDT DIT VEROORZAAKT?  
1. Het schoonmaken van het achterpad een enkele doen het maar de meeste interesseert het niet. 

(enquête 33) 

2. Grote cultuurverschillen in de buurt, grote verschillende milieus en inkomen, vijandigheid onderlinge 

groepen (enquête 37) 

3. Er wordt niets gedaan (enquête 51) 

4. Iedereen is erg individueel zeker in de buurt met veel flats. Wijkcentrum is ook divers en redelijk groot. 

5. Hebben een bedrijf, wij hebben dus alleen overdag met de wijk te maken (enquête 123). 

6. Er zijn geen buurtactiviteiten waaraan ik kan meedoen (enquête 154). 

7. Door werk (enquête 210). 

8. Leeftijd (enquête 234). 

9. Weinig betrokkenheid tussen mensen (enquête 282).  

10. Geen oorzaak (enquête 285). 
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VRAAG 5; IK WIL GRAAG GEÏNFORMEERD WORDEN OVER WIJKAANGELEGENHEDEN VIA (ANTWOORD OP ANDERS)  
1. Geen informatie (enquête 2) 

2. We wonen prettig in deze wijk alleen de naasten buren veel ruzie waar onder met kinderen, relatie 

problemen nr. 57 (enquête 51). 

3. Alleen noodzakelijk nieuws zoals wegopbreking. Verder geen interesse (enquête 54) 

4. Het is allemaal redelijk afstandelijk, een brief/ krant is puur schriftelijk, behoefte om elkaar meer te 

spreken. (enquête 75) 

5. Voor zover ik weet zijn hier geen buurtactiviteiten (enquête 97) 

6. Ik ben niet geïnteresseerd in wijkactiviteiten, zoals grote bijeenkomsten of feesten. Organiseer ze 

liever kleinschalig (enquête 119) 

7. Facebook (enquête 128). 

8. Moet gaan verhuizen wegens wijkvernieuwing, ik word hier niet vrolijk van na 30 jaar. Kan na de 

verhuizing naar andere wijk ook naar de voedselbank (enquête 147). 

9. Persoonlijke post (enquête 154). 

10. Persoonlijke brief (enquête 156). 

11. Social media (enquête 165). 

12. Ik zou het leuk vinden om naar meer buurtactiviteiten te gaan. Voor zover ik weet zijn er niet veel 

activiteiten voor buurtgenoten rond 30 jaar. Nu ga ik regelmatig naar het buurthuis in Slikkerveer. Er 

is gelukkig wel een zwembad dichtbij (enquête 169).  

13. Met name over buurtpreventie komt te weinig info/overleg vanuit de gemeente (enquête 178). 

14. Met name wijzigingen binnen de wijk (enquête 182). 

15. Sociaal media of iets dergelijks (enquête 184).  

16. De betrokkenheid betreft een verwachte betrokkenheid. Heb net de oplevering van het huis gehad, 

dus moeilijk vast te stellen (enquête 189). 

17. De gemeentelijke website vind ik onvoldoende toegankelijk. De nieuwsbrief via e-mail over 

evenementen, activiteiten en bouwwerkzaamheden zou welkom zijn. Voorbeeld nieuwsbrief van de 

gemeente Den Haag, heel informatief (enquête 201). 

18. Per post (enquête 226). 

19. De buren zijn erg op zichzelf, laat dit zo, als ze dat prettig vinden (enquête 251). 

20. Luister naar de mensen (enquête 274).  

21. Ik ben van plan de komende jaren meer tijd te nemen voor participeren (enquête 287).  

22. Een sociaal media portal waar betrokken mensen tijdig informatie van ontwikkelingen, feest en 

dergelijke kunnen halen (enquête 310). 

23. Stank van het verkeer, geluidslawaai, vieze ramen aan de voorkant van het huis, fijnstof aan de 

voorkant van het huis. Ramen alleen in de nacht open? Kan ook niet, wie komt er binnen (enquête 

320)? 

Wonen 

VRAAG 6; HOE TEVREDEN BENT U OVER UW EIGEN WOONSITUATIE? 
1.  Kan beter (enquête 249). 

VRAAG 9; WOONT U IN EEN KOOP- OF HUURWONING?  
1. Ik woon al 17 jaar in een huurwoning en net een koopwoning in het Centrum aangeschaft (enquête 

145). 

VRAAG 10; W ILT U BINNEN EEN JAAR OF TWEE VERHUIZEN? 
1. Ja, sloopwoning (enquête 148). 

2. Nee, maar wordt wel gedwongen (enquête 154)! 

3. Het huis heeft al te koop gestaan (enquête 178). 

4. Misschien (enquête 192). 

5. Moet binnenkort verhuizen in verband met Centrumplan (enquête 306).  

VRAAG 11; ALS U BINNEN TWEE JAAR WILT VERHUIZEN, IS DAT VANWEGE? 
1. Woningen te gehorig (enquête 19). 

2. Koningeweg is een drukke weg (enquête 19). 

3. Parkeer situatie (enquête 30). 

4. Parkeerproblemen (enquête 113). 

5. Parkeren in de straat is in de Pieter de Hoochstraat rampzalig. Vooral ’s avonds en op vrijdag 

(enquête 121). 
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6. Woon in een sloopwoning van Woonvisie (enquête 145).  

7. Sloopwoning (enquête 146). 

8. Vanwege afstand tot familie en vrienden (enquête 149). 

9. Sloopwoning (enquête 285). 

10. Een Turk die chronisch uitzicht belemmert door een busje met ladders enzovoort voor mijn uitzicht 

zet of voor anderen (enquête 320). 

VRAAG 13; WELK TYPE WONING ZOEKT U 
1. Betaalbare koop eengezinswoning (enquête 10) 

2. Goedkopere benedenwoning (enquête 50) 

3. Spuistraat Bolnes een etage (enquête 51) 

4. Woning geschikt voor ouderen met handicap (enquête 147). 

5. Scootmobiel en goed toegankelijk (enquête 147). 

6. Betaalbaar appartement, vergelijkbaar met huidige woning (enquête 154). 

7. Een 4/5 kamer flat (enquête 210). 

8. Ik ben weduwe, woon alleen weet nog niet voor de toekomst (enquête 320). 

VRAAG 14; WELKE OBSTAKELS VERWACHT U IN UW ZOEKTOCHT NAAR EEN ANDERE WONING (ANTWOORD OP ANDERS) 
1. Mijn koopappartement moet eerst worden verkocht. (Enquête 2) 

2. De financiële mogelijkheden zijn op dit moment nog niet toereikend voor het kopen van een woning. 

Maar dit is uiteindelijk wel het doel over +- 7 jaar. Of dit binnen Ridderkerk za zijn, kan ik nog geen 

zinnige uitspraak over doen. (enquête 9) 

3. Woonvisie heeft een te lange wachttijd. Wachttijd eengezinswoning is 4-5jaar en nog langer door 

sloop en de hierbij behorende urgenties (enquête 19) 

4. Ben al ouder, en wil in deze buurt blijven wonen in verband met winkel (enquête 22) 

5. Geen plannen om te verhuizen (enquête 23) 

6. Wanneer het ooit financieel mogelijk is, verhuizen we naar waarschijnlijk naar Hendrik Ido Ambacht. 

(enquête 27) 

7. Ridderkerk jaagt bewoners uit het centrum (enquête 29) 

8. Eventueel verkoop woning (enquête 30) 

9. Veel te hoge huren en piepklein (enquête 50) 

10. Blokkade is de maximale inkomensgrens (van ca. €34.000) (enquête 57) 

11. Geen verhuizing, goed woning (enquête 59) 

12. Ik zoek geen andere woning (enquête 60) 

13. Door de toekomstplannen van Woonvisie met de huizen, ben ik bang dat het huuraanbod te duur 

wordt. (enquête 64) 

14. Verkoop van eigen woning. (enquête 69) 

15. Economische toestand op dat moment (enquête 72) 

16. Woon nu in een huurflatje, maar zou eventueel ook willen kopen, maar dan een klein 

grondgebonden woning met tuin. Maar dat woningaanbod is er te weinig of in een niet aantrekkelijke 

buurt. (enquête 75) 

17. Op zoek naar eengezinswoning binnen Ridderkerk met zolder. (enquête 84) 

18. Ik ben zeer tevreden over betaalbaarheid, ligging, openbaar vervoeren indeling van mijn 

appartement. Het enige bezwaar is oudheidsgebreken en gehorigheid van het appartement 

(enquête 102) 

19. Grote huurstijging (enquête 104) 

20. Ik moet steeds weer verhuizen omdat mijn straat plat gaat en dat was ook zo toen ik op Slikkerveer 

woonde, toen ging mijn straat ook plat (enquête 115). 

21. Ik heb nu een fysiotherapie praktijk al jaren gevestigd in een woonhuis. Inmiddels is het 

bestemmingsplan gewijzigd maar ik blijf werken. Een andere werkruimte vinden is wijkgebonden en 

een wijziging in mijn inkomsten (enquête 116).  

22. Verkoop van eigen woning (enquête 118).  

23. Ik hoop volgend jaar te trouwen en zoek dan een iets grotere woning die wel betaalbaar is. Aks we 

dat niet in Ridderkerk kunnen vinden, gaan we wel verder zoeken. Tevens staat dit huis gepland 

voor sloop (enquête 119). 

24. Verkoop van woning, wil door ouderdom kleiner gaan wonen, huis is nu te groot (enquête 122). 

25. Wordt van vraag 10 verwezen waarin ik antwoord niet te verhuizen. Waarom moet ik dan 

antwoorden welke obstakels ik verwacht bij het zoeken naar een andere woning (enquête 124)? 

26. Geen, ik zit hier goed naar mijn zin, mijn huis is mijn thuis (enquête 132). 
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27. BG Gr. Woning met buitendeur in keuken, open keuken en 3 kamers (enquête 147). 

28. Betaalbare 55+ appartementen voor A.O.W./pensioen uitkeringen (enquête 152). 

29. Een betaalbare woning in de huidige situatie zit er niet in aangezien Woonvisie elke woning zonder 

goede reden in prijs verhoogd. Ook wordt het woonaanbod door buitenstaanders ingenomen 

(enquête 154). 

30. De huizen in combinatie zijn veel duurder dan de huidige woningen, vaak honderden euro’s. De 

huur stijgt nu al steeds meer, mijn salaris niet (enquête 169). 

31. Er staan bijna nooit vergelijkbare woningen bij (enquête 169). 

32. De meeste mensen uit de wijk zullen een soortgelijke woning willen voor een betaalbare prijs. Als de 

hele buurt verhuist is, is het aanbod te klein (enquête 169). 

33. Te weinig woningen met tuin, lekker tuinieren (enquête 169). 

34. Bij verkoop woning is er voor oudere mensen weinig wat voor onze doelgroep passend is. 

Bijvoorbeeld appartementen rond de €200.000 met een redelijk balkon en lift (enquête 175).  

35. Niet op zoek naar een andere woning (enquête 177). 

36. Barendrecht heeft absoluut de voorkeur boven Ridderkerk (enquête 178). 

37. Het huis is moeilijk verkoopbaar in deze tijd. Problematiek Centrum maakt woning moeilijker 

verkoopbaar (enquête 201). 

38. Als er bericht komt wanneer de woningen worden gesloopt, ben ik benieuwd wat het aanbod wordt 

(enquête 203). 

39. Jullie bedoelen waarschijnlijk ga naar vraag 15 (enquête 209). 

40. Had naar vraag 15 gemoeten (enquête 217). 

41. We wilden graag een eengezinswoning met 4 slaapkamers en een zolder. Sinds 2011 zijn de regels 

veranderd en kom je alleen in aanmerking als je minimaal €21.000 inkomen hebt (enquête 229). 

42. Ik woon met ingang van 1 oktober 2013 in de wijk “Centrum” (enquête 242). 

43. Probleem met verkoop eigen huis (enquête 256). 

44. Geen aanbod van seniorenwoningen laagbouw in deze wijk of een andere wijk (enquête 265).  

45. Complexen staan voor renovatie/sloop (enquête 267). 

46. De verkoop van eigen woning is vanwege de bizarre straat van de woning naast ons op de Ringdijk 

102-104 en de verwaarlozing van de tuin al jaren één grote puinzooi! De eigenaar is vertrokken naar 

Oud-Gastel. Hierdoor treedt er een waardevermindering op onze woning (enquête 268). 

47. Ridderkerk moet meer doen om de stroom van gezinnen vanuit appartementen te stimuleren en 

meer naar oplossingen zoeken om dat te realiseren (enquête 274). 

48. Ik zoek geen andere woning (enquête 275).  

49. Jullie bedoelen waarschijnlijk ga naar vraag 15 (enquête 283). 

50. Als ik in de WW kom (reële kans) heb ik maar beperkt recht op een uitkering vanwege koopwoning 

(= eigen vermogen). Het aanbod van huurwoningen en/of aanbod aansluitend op mijn wensen en 

mogelijkheden is zeer klein (enquête 286). 

51. Of het eventueel een appartement gaat worden, een oudere woning of een appartement met een 

ruim balkon (enquête 290).  

52. Ik wils als starter een huis kopen, maar het is wat onzeker hoe de huizenmarkt verloopt. Ik wil kopen 

om weg te kunnen uit de sociale huurwoning waar ik de enige ben van het portiek met een reguliere 

baan in plaats van uitkering (enquête 293). 

53. De appartementen zoals in de Margrietstraat daar zou ik wel willen wonen, maar dan hier in het 

Centrum (enquête 300). 

54. Vraag is niet van toepassing, immers ik wil niet binnen 2 jaar verhuizen (enquête 302). 

55. Wegens het politieke beleid van de laatste jaren moeten we de hoofdprijs gaan betalen als we 

verhuizen. Dat geld gaat niet meer naar de economie. Ga eens goed in gesprek met Den Haag. Die 

zijn zo verkeerd bezig, ze bezuinigen niet, ze jatten van ons. Als wij moeten bezuinigen gaan we 

minder geld uitgeven. Dat geldt niet voor de politiek. De geven meer uit en wat ze tekort komen 

halen ze bij een ander, dat is stelen (enquête 306). 

56. Overheid maakt de planning voor kopers moeilijk, door afschaffen van aftrekpost(en). Er zijn wat 

hogere segmenten huizen die lang op de markt “te koop” staan in de wijk (enquête 310). 

57. Oudere woning met lift (enquête 312). 

58. Ik ben weduwe, ik zie mij alleen niet verhuizen, bovendien is het positief dat ik nog in leven ben, 

hoop het hier nog uit te houden (enquête 320). 
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Veiligheid 

VRAAG 16; ALS U ZICH WELEENS ONVEILIG VOELT IN UW WIJK, WAAR WORDT DIT DAN VOORAL DOOR VEROORZAAKT 

(EVENTUELE TOELICHTING) 
1. Auto wordt bekrast als je vraagt of mensen hun hondenpoep opruimen. (Rembrandtweg, enquête 4) 

2. Kauwgom wordt op je auto geplakt als je een briefje in de hal ophangt met het verzoek geen 

kauwgom in de hal uit te spugen etc. (Rembrandtweg, enquête 4) 

3. Er wordt met scooters en fietsen over het trottoir gereden (mr. Kesperweg) tussen de flats mr. 

Kesperweg is geen verlichting (tussenpad met grasveld) (enquête 7) 

4. Lantaarnpaal achter de flat is al lange tijd stuk. Hier door wordt het gangpad wel erg donker. 

Verkeer rijdt veel te hard over de Koninginneweg. Hier moet echt actie op worden ondernomen. 

Vorig jaar was hier een ongeluk met dodelijke afloop, ook dit jaar al een auto op een verkeersbord 

geknald. (enquête 9) 

5. De paden achter de woningen zijn erg donker! (enquête 28) 

6. Eind 2012 is de auto gestolen (enquête 40) 

7. Soms rotzooi in de portiek (buiten) door hangjeugd (enquête 40) 

8. Weinig tot geen toezicht v/d politie (enquête 50) 

9. Geluidsoverlast boomboxen in auto’s in de zomer (enquête 52) 

10. Schoutstraat wordt gebruikt als racebaan(enquête 52) 

11. Bussen geven motorgeluid door aan appartementen Koningshof, ramen trillen. Onderling contact 

bussen door claxonneren (enquête 52) 

12. Luid geluid van motoren/brommers en scooters (enquête 52) 

13. Regelmatig is er wat aan de hand in een ander blok in de straat. Politie is er regelmatig, ook 

regelmatig ruzie tussen personen. Ik ben niet bang uitgevallen, maar normaal is het niet. (enquête 

54) 

14. Goed gevoel (enquête 59) 

15. Geen verlichte achterpaden / brandgang (enquête 65) 

16. Auto inbraken en auto stelen (enquête 68) 

17. Tussen Bas v/d Heijen en viaduct Rotterdamseweg wordt vooral 's avonds de 30km/h vaak 

overschreden, soms 80-90km/u. Bordje van herhaaldelijk 30km/u zou wenselijk zijn. (enquête 71) 

18. Vermoeden van drugshandel in Horeca Sint Jorisstraat; is al lang geleden dat ik een busje zag, een 

brutale chauffeur en een koffertje wat bezorgd werd… (enquête 76) 

19. Overlast (hang)jongeren neemt toe, groep wordt groter (enquête 89) 

20. Bij parkeergarage Hema (ingang) veel harde muziek (enquête 89) 

21. Bij leegstaand winkelpand AKO daar ook veel vuil op straat (enquête 89) 

22. Woon in een 30 km zone, maar ze rijden hier soms gerust 50 km door de straat, Karnebeekweg en 

Groen van Prinstererweg. (enquête 103) 

23. Dronkenschap, overlast op straat in de late uren en ’s nachts (niet persé jongeren) en honden 

(enquête 104) 

24. Binnen de Mr. Thorbeckestraat (woonerf) zonder trottoirs wordt regelmatig te hard gereden. 

Bijzonder gevaarlijk voor ouderen en (spelende) kinderen (enquête 113).  

25. Vernielingen en overlast van jongeren; cafés Sint Jorisstraat.  

26. Inbraken in de omgeving en vernielingen; punten kwamen een poos terug vaker voor, momenteel is 

het rustiger (enquête 119).  

27. Vernielingen en overlast van (hang)jongeren; paar weken geleden ’s nachts een busje in de 

brand(enquête 128). 

28. Ik woon boven de bushalte Schoutstraat, daar staan vaak jongeren die met de bus meegaan 

(enquête 141). 

29. Vervelende opmerkingen van buurtbewoners (enquête 149). 

30. In brand steken van auto’s (enquête 153).  

31. Ons katje werd door de overburen aan de dierenbescherming overgeleverd (enquête 153). 

32. Buren in het criminele circuit (enquête 156). 

33. Slechte inrichting en onderhoud infrastructuur en groen (enquête 165). 

34. Vernielingen komen wel voor, maar voel me daardoor niet persé onveilig (enquête 169). 

35. Preventieve maatregelen tegen geweld (enquête 178). 

36. Er gebeurd nog wel eens wat in de Kerksteeg. Een vechtpartij om 3 uur ’s nachts waarbij messen 

getrokken worden. De daders gaan vrijuit vanwege het feit dat er geen toezicht is. Tevens ligt er wel 

eens een fiets in onze tuin, dien dan over de schuttingmuur is gegooid (enquête 178). 
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37. Brommers/fietsers door het winkelcentrum. Met auto uit- of in de garage Koningshof / Baljuwstraat is 

onveilig in verband met geparkeerde auto’s,  passerende voetgangers, fietsers en 

bromfietsers/scooters (enquête 182). 

38. Jongeren die naar het Centrum lopen (enquête 183). 

39. Vraag 15 en 16 kan ik niet beantwoorden, ik heb hier geen ervaring mee (enquête 189).  

40. 1x in huis, auto en een poging tot meenemen van een motor (enquête 191).  

41. Toename van Polen (enquête 199). 

42. Onveilige / onoverzichtelijke verkeerssituatie Sint Jorisstraat / Havenstraat / West Molendijk / 

Molensteeg / Ringdijk / Benedenrijweg (enquête 201). 

43. Er wordt te hard gereden in de Schoutstraat en er wordt slecht opgelet bij de oversteekplaatsen 

(zeker 70 a 80 %). Er is te weinig controle (enquête 207). 

44. Sinds wij vorig jaar een stoeptegel door de voorruit van de woonkamer gegooid hebben gekregen 

(dit is bij de politie gemeld), voelen wij ons niet meer veilig in ons eigen huis. Vaak gevaarlijke 

situaties in verband met veel te hard rijden van het verkeer, zeker wat betreft schoolgaande 

kinderen (Rehoboth) (enquête 209).  

45. Straatraces overdag en ’s avonds wordt er geen rekening gehouden met kinderen en ouderen 

(enquête 210). 

46. Het bebouwen van tuinen met afdak, schuur, tuinhuisjes enzovoort. Het sterk afnemen van sociaal 

gedrag (enquête 211). 

47. Met onvoldoende verlichting bedoelen we aan de achterkant van de flat (enquête 213). 

48. Ik zie zelden politie ’s avonds of ’s nachts te voet (enquête 217). 

49. Te weinig politie te voet in de avond (enquête 218). 

50. Bedreigingen van buren (Blaak 33) al 2 jaar lang. Woonvisie doet tot op heden niets (enquête 223).  

51. Inbraken in de omgeving en te weinig (sociale) controle is geweest, sinds Buurtpreventie er is, is het 

sterk verminderd (enquête 228). 

52. Er wordt vaak doorgereden bij oversteekplaatsen, ook als je erop loopt (enquête 228). 

53. Bij de schuren complexen achter de Koninginneweg/ Dr. Colijnstraat (enquête 230).  

54. Verkeersveiligheid Sint Jorisstraat / kruis Bas van der Heijden (enquête 236). 

55. Er is al jaren sprake van een zéér onveilige situatie op bovengenoemde plaatsen (enquête 235)! 
56. Last van uitgaande jongeren op vrijdag en zaterdag (enquête 238). 

57. Te hard rijdend verkeer; brommers (enquête 241). 

58. Overlast van graffiti (enquête 244). 

59. Meer politie (enquête 251). 

60. Na 22:00 uur is het een dood dorp, niemand te zien. Goed voor inbrekers en criminelen (enquête 

251).  

61. Het is nu vroeg donker en door een steeg moet lopen om mijn fiets in de schuur te zetten voelt dit 

zeer onprettig, omdat er regelmatig een vage man rond hangt. Dit is in de Koninginneweg (enquête 

255).  

62. Activiteiten parkeerterrein bij De Loods (enquête 256). 

63. Het verkeer komt met zeer hoge snelheid door de straat vooral ’s avonds ontstaan er onveilige 

situaties voor bijvoorbeeld kinderen die buiten spelen (enquête 266). 

64. Er is op de Ringdijk geen trottoir en er rijden weinig mensen 30 km (enquête 268). 

65. Inbraken in de omgeving en berichten over onveiligheid; onder andere bij de Mr. Kesperweg en 

Groen van Prinstererweg (enquête 279). 

66. Vooral de speeltuin tussen de Koninginneweg en Dr. Schaepmanstraat wordt steeds meer een 

hangplek van jongeren. Overlast van herrie, afval en vernielingen. Er is geen zicht op vanaf de 

straat (enquête 282). 

67. Driften op de grote parkeerplaats achter de Kuyperschool (enquête 283).  

68. Ik gebruik mijn tuinpoort (achterkant huis) niet in het donker. Het tegelpad is verouderd, ligt schots 

en scheef en er is geen verlichting. Ik vind het doodeng. Ik zie het probleem groter worden, als mijn 

kind (nu baby) groter wordt. Het achterpad is eigen grond?? Niet van de gemeente. Zelf heb ik geen 

financiële middelen om dit te verbeteren, alles is verzakt. Eén lantaarnpaal zou geen overbodige 

luxe zijn (enquête 286). 

69. Parkeergarage (tegels) + reclamezuilen, vuilniszakken (enquête 287) 

70. Laad- en losplaats (enquête 287). 

71. ’s Nachts terugkerend uitgaansleven (enquête 287). 

72. 30 km zone niet gehandhaafd, drempels (enquête 287)? 

73. De brandgangen zijn niet verlicht (enquête 290). 

74. Zonnepanelen plaatsen (enquête 290). 
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75. Van de zomer is één appartement door een uitzendbureau opgekocht, zij laten er om de 5 á 6 

weken Polen in logeren. We hebben er al meerdere malen overlast van gehad, politie ingeschakeld 

enzovoort. Sinds die tijd zijn er ineen twee fietsen van mij uit de kelder gestolen. Die Polen spreken 

geen Nederlands en ook geen Engels, ze werken ’s nachts, wat geluidsoverlast veroorzaakt, en zijn 

lazarus in het weekend. Het is altijd een keurig netjes en rustige flat geweest. Dit is echt een schok 

en een verloedering van onze flat, straks misschien ook van de straat en wijk (enquête 291). 

76. Buren die crimineel zijn (enquête 293). 

77. Verkeerslawaai door hardrijdend verkeer op de Rotterdamse weg (enquête 294). 

78. Overlast van hangjongeren en onvoldoende verlichting; een voetbalveld 20m vanaf onze woning 

(enquête 296).  

79. De bomen voor mijn huis waar bij elke storm wel een enorme tak vanaf valt (enquête 298).  

80. Harde muziek in auto´s (enquête 300). 

81. Schuur die geen verlichting heeft is het vervelend (enquête 303). 

82. Veiligheid zou versterkt kunnen worden met een toename in handhaving van bestaande regels 

(enquête 310). 

83. Te hard rijden, het is een 30 km zone. Meer toezicht in de Klaaskaterstraat (enquête 314). 

84. Verlichting in steegjes achter de huizen (enquête 318). 

85. Geen politie meer in Ridderkerk, als je Rotterdam belt wordt je verhaal aangehoord maar is niets 

gebeurd (enquête 320). 

 

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 

VRAAG 17; HOE TEVREDEN BENT U MET DE KWALITEIT VAN DE VOLGENDE VOORZIENINGEN? 
1. Winkels gaan zeer hard achteruit de een na de ander gaat weg uit het centrum. (enquête 54) 

2. Uitgaansgelegenheden: nu beter als vroeger (enquête 178). 

VRAAG 18; HEEFT IEMAND UIT UW HUISHOUDEN IN HET AFGELOPEN JAAR REGELMATIG (GEMIDDELD 2X PER MAAND) 

GEBRUIK GEMAAKT VAN DE VOLGENDE VOORZIENINGEN IN HET CENTRUM?  
1. Speelplaatsen voor kinderen onder 12 jaar tussen de portiekflats is verouderd en aan vernieuwing 

toe, Woonvisie (enquête 152)? 

2. Voor gezondheidsvoorzieningen ga ik nog in mijn oude wijk Slikkerveer (enquête 169). 

3. Opening winkels op zondagen (enquête 171). 

4. Leuke gezellig terrasjes enzovoort (enquête 205). 

5. Speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar; zijn er niet of nauwelijks (enquête 236).  

6. Anders; fietspaden (enquête 252).  

7. Speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar; zijn er niet (enquête 287).  

8. Meer groen, beter onderhoud van bestaand groen (enquête 292). 

9. Sportschool (enquête 293). 

VRAAG 19; MIST U VOORZIENINGEN OF DIENSTEN IN UW WIJK WAAR U WEL REGELMATIG GEBRUIK VAN ZOU MAKEN? ZO 

JA, WELKE? 
 

1. Discotheek voor mensen met een beperking, net zoals in Barendrecht van Ausent (enquête 2) 
2. Bus rechtstreeks naar Feyenoord (enquête 2) 
3. Container (afval) voor de deur, dicht bij zijnde is 50 meter verder op, waardoor iedereen zijn afval 

voor de deur bewaart. (enquête 7) 
4. Prullenbak is om de hoek, waardoor je met zware afval zakken een flink stuk moet lopen. Voor de 

deur is plek waar de oude prullenbakken stonden. 1 op 3 portieken voorzien van 1 container. 
(enquête 7) 

5. Meer cultureel aanbod, een goed geprogrammeerd theater. Meer cafétjes, meer horeca. Ik mis het 
Koningspleinfeest (enquête 10) 

6. Omgeving: voorheen regelde het wijkoverleg aankleding door middel van bloembakken rond 
lantaarnpalen. Dat gaf een vriendelijke en sfeervolle uitstraling. Dat werd volgens mij best 
gewaardeerd. (enquête 10) 

7. Nee (enquête 15) 
8. Ja, meer uitgaansgelegenheden zijn welkom!! (enquête 18) 
9. Wijkcentrum, met het wijkideeteam organiseren we vaak activiteiten, maar we hebben geen echt 

wijk centrum zoals het WVC in Slikkerveer. (enquête 19 
10. Jammer dat er veel leegstand van winkels in het centrum is/komt. Is minder gezellig 

winkelen.(enquête 32) 
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11. Betere voorzieningen afval en afval van plastic. Klikos zijn vies en staan in de weg. Stinken plastic 
afvalzakken niet praktisch. Dus dat graag veranderen. (enquête 37) 

12. Afwatering hier erg slecht! Dus ook dat graag verbeteren. Tuinen en paden staan blank, schuren 
lopen onder. (enquête 37) 

13. Hondenspeeltuin (enquête 45) 
14. aanbod cursussen over interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld voor de kinderen op school over 

omgaan honden (enquête 45) 
15. Er heerst extreem veel kynofobie in Ridderkerk, bestaan cursussen voor (enquête 45) 
16. Een buurtsuper (enquête 47) 
17. Bijeenkomst voor ouderen, in bv de Maximaschool 2x per maand kopje koffie/thee (enquête 50) 
18. Meer parkeerplaatsen! Neem een stuk van de ruimte achter de woningen! (enquête 62) 
19. Leuke cafés en verschillende restaurants. Je gaat sneller naar Rotterdam (enquête 64) 
20. Fietsenmaker (eventueel vrijwilligers). Nu is de afstand te groot voor ouderen, in de buurt 

Franshalstraat; Albert Cuyp, Gerard Douw en de Pieter de Hooghstraat zijn de achterpaden door 
regen onbegaanbaar. De oplossing enkele stalputjes en de daaruit volgende riolering op de 
gemeente riolering aan te sluiten. (enquête 65) 

21. Speeltuin achter onze flat, Mr Heemskerkstraat mag uitgebreid worden, er staan nu 2 kapotte 
wipkippen en dat is alles. Terwijl er steeds meer kleine kinderen hier wonen. Al eens achter aan 
geweest, maar het is onduidelijk bij wie ik moet zijn. Gemeente verwijst naar VVE en vise versa. 

22. Een goede speelvoorziening (enquête 77). 
23. Kinderrijke wijk, maar erg beperkt tot geen aanbod van speelgelegenheden. Verpauperde speeltuin 

achter woning, slechte bestrating (enquête 77). 
24. Meer attentie voor mede mens (enquête 80). 
25. Zondag is mijn vrije dag Ridderkerk is dan zo dood als een pier (enquête 92). 
26. Recreatievoorzieningen, Gemiddeld twee keer per maand is teveel voor bijvoorbeeld nummer 2, 

zorgvoorzieningen (zorgsteunpunt, gezondheidscentrum, dokter, tandarts etc. (enquête 95). 
27. Er is vrij veel leegstand winkels dat kan minder crisis (enquête 99). 
28. Bioscoop, bijzondere tuin en groene zitjes (enquête 104). 
29. Een bioscoop zou te gek wezen, zodat we niet helemaal naar Rotterdam moeten (enquête 115).  
30. Leuk bar/café(enquête 128). 
31. Het is jammer dat er zoveel winkelketens weggaan, zoals Schoenenreus, Prénatal, Scapino en 

Game Mania (enquête 139). 
32. Grote winkels; C&A s een begin, graag Saturn, V&D enzovoort toevoegen (enquête 144). 
33. Een gezellig café / terras (enquête 149).  
34. Meditatiecentrum (enquête 153). 
35. Een plaats waar men ontmoetingen (dialooggesprekken) met ouderdeskundigen kan voeren 

(enquête 153). 
36. Bioscoop of muziekgebouw in verband met concerten (enquête 154). 
37. Het groen wordt wel steeds minder in de omgeving (enquête 156). 
38. Prettige, rustige, veilige en groene omgeving / park om te wandelen en verblijven. Mooi groen, 

bloemen en weiland  (enquête 165). 
39. Postkantoor (enquête 169). 
40. Bioscoop (enquête 185).  
41. Goed aanbod van voorzieningen (enquête 191). 
42. Ik mis het groen in de wijk (enquête 196). 
43. Buurthuis, ontmoetingsplek of vergaderruimte (enquête 201). 
44. Op cultureel gebied een bioscoop en activiteiten zoals vroeger de volksuniversiteit er was (enquête 

212). 
45. Bioscoop (enquête 220). 
46. Een bemenst politiebureau in plaats van loket (enquête 223). 
47. Vooral groenvoorzieningen is ver te zoeken, er is wel héél véél herrie en verkeer (enquête 228). 
48. Basketballen en basketbalveldjes (enquête 229). 
49. Het is bijzonder  jammer dat er steeds meer winkels  vertrekken/gedwongen moeten sluiten in de 

Ridderhof en Jorishof. Het dwingt je om vaker in omliggende plaatsen te gaan winkelen. (enquête 
248). 

50. Goede supermarkt bij mij in de straat. Er is alleen maar een patat zaak en een restaurant waar je 
heel veel last van hebt, ik kan mijn eigen auto vaak niet kwijt. Dit is een ergernis (enquête 249).  

51. Een leuke club/disco voor 40+ (enquête 263).  
52. Bioscoop (enquête 266). 
53. Wijkgebouw zoals in Bolnes (enquête 276).  
54. Post NL en de buurtsuper (enquête 279). 
55. Meer groen (enquête 280). 
56. Schone speelplaatsen (enquête 280). 
57. Gezellige en kwalitatief goede cafés en restaurantjes (enquête 280). 
58. Een afgeschermd hondenspeelveld (enquête 282). 
59. Bioscoop (enquête 287). 
60. Kinderspeelplaats (enquête 287). 
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61. Opvullen winkelcapaciteit, aanbod van winkels verschraalt in de afgelopen jaren in winkelcentrum 
(enquête 287). 

62. Beslist geen tram (enquête 287). 
63. Het speeltuintje is weggehaald terwijl wij nu veel kleine kinderen in de wijk hebben (enquête 289). 
64. Apotheek (enquête 295). 
65. Een Blokker vestiging (enquête 302). 
66. Een bingohal (enquête 303).  
67. Speelvoorziening voor kinderen tot 12 jaar (enquête 308).  
68. Wijkcentrum waar mensen elkaar kunnen treffen, bijvoorbeeld een wijk café. Veel wijken hebben 

een “wijkvoorzieningen centrum”. Waarom heeft het Centrum dit niet? Is dit te realiseren in de 
“nieuwbouw” plannen?  (enquête 310). 

69. Een speeltuintje in de buurt zonder dat we een drukke weg moeten oversteken (enquête 313). 
70. Een klein gebouw om kleinschalige sport met jeugd te beoefenen met kleine portemonnee (enquête 

317). 
71. Ik ken ze niet. Ik heb 45 jaar een aantal fysiopraktijken gehad in Rotterdam, Niemandsdorp en eigen 

woning. 8:30 uur weg en 1:30 uur thuis, in de nacht, dat was mijn meest happy time tot 2006. 
(enquête 320). 

 

Omgevingskwaliteit 

VRAAG 21. WAT IS DE BELANGRIJKSTE REDEN WAAROM U UW WOONOMGEVING NIET OF SLECHTS REDELIJK SCHOON 

VINDT. 
1. veel bladeren / takken etc. (enquête 5) 
2. onderhoud woningen (enquête 8) 
3. Onkruid (enquête 30) 
4. Verloedering van tuinen (enquête 33) 
5. Hondenpoep valt onzettend mee is me opgevallen (enquête 45) 
6. Kattenpoep (enquête 47) 
7. Peuken (enquête 52) 
8. Slecht onderhoud portiek (enquête 61) 
9. Vuil langs de trottoirbanden (enquête 68) 
10. Vuil naast afval container ondergronds (enquête 86) 
11. Hondenpoep - Trappen worden niet schoongemaakt door buren met honden, mijn vrouw moet dat 

nu elke keer doen. (enquête 88) 
12. Anders; groenvoorziening mag vaker (enquête 91) 
13. Het park/speeltuin is soms vuil (zwerfvuil) door overvolle afvalbakken, op speeltoestellen of banken 

(enquête 102) 
14. Vuil op straat; kauwgom (enquête 110).  
15. Buren die zonder wat te zeggen hun spullen bij mijn schutting zetten in de (brand) steeg achter 

(enquête 115). 
16. Onkruid op de stoep wat niet altijd wordt weggehaald (enquête 119).  
17. Vuil in de voortuin (enquête 120). 
18. Groenvoorziening en voortuinen (enquête 124).  
19. Sigaretten (enquête 126). 
20. Onkruid bestrijding openbare weg / trottoir in het algemeen kan beter (enquête 152). 
21. Slecht onderhouden trottoir (enquête 154). 
22. Buren die niet mee willen werken met het schoonmaken van de trappen, hal en entree (enquête 

157). 
23. De stoep wordt niet voldoende geveegd (enquête 176). 
24. Vuil op straat: vooral kapot geslagen flessen irriteren (enquête 178).  
33. Kauwgom (enquête 182). 

25. Onderling geen medewerking (enquête 188). 
26. Luchtverontreiniging (enquête 209). 
27. Tuinen die niet onderhouden worden en dus vuil worden (enquête 212). 
28. Katten (enquête 233).  
29. Vuil op straat; naast de containers (enquête 244). 
30. hondenpoep; hondenpoep op straat (enquête 251). 
31. Er is geen communicatie over schoonhouden trappenhuis (enquête 259). 
32. Veel troep waait vanaf de markt mijn voor- en achtertuin (enquête 266). 
33. Veel kattenpoep (enquête 290). 
34. Vuilniszakken in portiek, overlast van buren (stank) (enquête 293). 
35. Doordat we in een wijk wonen die afgebroken gaat worden, worden de leegkomende woningen 

bewoond door mensen die de tuin enzovoort niet bijhouden. Het gaat op een achterstandswijk lijken 
(enquête 306). 
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VRAAG 22; HOE TEVREDEN BENT U OVER DE OPENBARE RUIMTE IN UW OMGEVING?  
1. Tevredenheid voetpaden: trottoir is op de meeste plaatsen erg slecht. Dit is voor ouderen met een 

rollator erg vervelend (enquête 199). 

2. Ik ben ontevreden over de sloot bij het gemeentehuis (enquête 287). 
3. Ik ben ontevreden over het historische font Centrum ten aanzien van oude Centrum (kerk) (enquête 

287). 
4. Openbare ruimte+ fiets/ en voetpaden zijn zeer slecht (enquête 300). 

VRAAG 23; HOEVEEL OVERLAST ERVAART U IN UW WOONOMGEVING? 
1. Kippenwinkel, koelcel, motor staat heel de dag aan. (enquête 6) 
2. 5 vuilniszakken voor de deur in het portiek doordat de afvalcontainer ver weg staat. (enquête 7) 
3. Vrachtverkeer Albert Heijn (enquête 8) 
4. Veel hondenbezitters ruimen poep niet op als ze op het gras tussen de flats lopen bij andere onder 

hun balkon. Gr. Van Prinsterenweg - Kesperweg. (enquête 11)  
5. Als de vuilniswagen door de straat gaat, zit ik op 2 hoog te schudden. (enquête 15) 
6. Stank door buren, vuilniszakken en roken in portiek (enquête 19) 
7. Particulieren, die gezond groen. Mn bomen uit tuin verwijderen. (enquête 20) 
8. Pieter de Hoochstraat, meer voorzieningen rolstoelgebruikers. (verlaging van trottoir bij kruispunten) 

(enquête 21) 
9. Zomers 's morgens vroeg last van de stank +- voor 7uur (enquête 25) 
10. Laagvliegend vliegverkeer rond 22:30. (enquête 27)\ 
11. Er wordt veel te hard gereden in een 30km straat. (enquête 31) 
12. Bij ons in de straat zouden de bosjes mogen worden vervangen door parkeerplaatsen (enquête 32) 
13. Afwatering slecht (enquête 37) 
14. Wordt te hard gereden op de Frans Halstraat!! Gevaarlijk voor fietsers (enquête 37) 
15. Onverantwoord hard rijden van auto’s en vooral motoren op de Sportlaan (+- 100km/h) (enquête 47) 
16. Geluidsoverlast Kermis en jongeren bij de skatebaan  en Tamoil tankstation(enquête 47) 
17. Grote vrachtwagens door de wijk (enquête 48) 
18. Gillende kinderen van Kerstenschool, veel te veel kinderen op 1 school (enquête 50) 
19. Fijnstof op balkons en terrassen (enquête 52) 
20. Namelijk stank in de portiek/ trappenhal van buren i.v.m. slecht onderhoud (enquête 61) 
21. Wel van spelende kinderen (enquête 62) 
22. Overlast van Rotterdamse weg in de zomer met deuren op en buiten zitten. (enquête 71) 
23. Stank uit riool (enquête 72) 
24. Trottoirs hebben niet overal een verlaging en/of op en afrit wat het voor kinderwagens en rolstoelen 

erg lastig/vervelend maakt om door de wijk te wandelen. (enquête 77) 
25. Aanbod verkeer, graag alleen bestemmingsverkeer, geen vrachtverkeer in het centrum (enquête 81) 
26. HEEL ERG VEEEL geluidshinder door evenementen op het Koningsplein. Er wordt geen rekening 

gehouden met omwonenden!! (enquête 82) 
27. Papier op straat/ parkeerplaats (enquête 84) 
28. Stank busverkeer (enquête 89) 
29. Motoren rijden regelmatig hard door het Centrum (enquête 89) 
30. Bussen staan lang stil bij een bushalte met draaiende motor (enquête 89) 
31. Veel verkeer over Ringdijk “eenrichtingsstuk” tussen Centrum & Rotterdamseweg wat ook vaak te 

hard rijdt (enquête 91) 
32. Laden en lossen. Bladblazers (halve idioten) en stinkende aggregaten (enquête 92) 
33. Rommel bij de bakken aan de weg of tussen de schuurtjes (enquête 98) 
34. Hinderlijk geluid van bladblazers (enquête 99) 
35. Trillingshinder van de bussen door de Dhr. S. Lohmannstraat (enquête 100) 
36. Al deze geluiden doen zich voor in de omgeving maar deze werden slechts bij uitzondering als 

overlast ervaren (enquête 104) 
37. Last van vliegverkeer na 23:00 uur (enquête 109). 
38. Op het wijkspreekuur van 23 mei 2013 heb ik 2 aandachtspunten aan de orde gesteld. Onvoldoende 

parkeerruimte, is er mogelijkheid om de parkeerplaatsen uit te breiden? Groenvoorziening; het 
gedeelte tussen Huigenplantsoen, hoort dit bij de gemeente? Aan de Jhr. Van Karnebeekweg is het 
op dit moment een rommel. Zou over punt 1 & 2 teruggebeld worden, dit is niet gebeurd (enquête 
113).  

39. Trillingshinder door wegverkeer; Vrachtauto’s en waarde transportauto’s (enquête 114).  
40. Alleen in de zomer geluid van de Koninginneweg (enquête 115). 
41. Geluidshinder fabriek Trelleborg (enquête 118).  
42. Geluid (enquête 120).  
43. ’s Nachts van cafés en overdag maakt de ventilator van Trelleborg lawaai (enquête 125). 
44. Ventilatoren parkeergarage van gemeente (enquête 126). 
45. Overlast van eigen buren (enquête 128). 
46. Singels zeer vies bij het gemeentehuis, daar heb ik last van. Last van tractoren al maanden lang 

(enquête 137).  
47. De container staat elke vrijdag voor mijn deur, zie de bijgevoegde foto (enquête 138). 
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48. In verband met de kinderwagen zou ik graag wat meer aflopende stoepjes zien (enquête 139). 
49. Andere vormen van geluidsoverlast (enquête 144). 
50. Patatzaak (enquête 147). 
51. Geluidsoverlast van parkeren Albert Heijn (enquête 154). 
52. Op vrijdag in de vroege morgen geluidsoverlast bij het gebouw en ’s middags bij het schoonmaken 

(enquête 154). 
53. Op het plein bij het gemeentehuis wordt veel georganiseerd, dit is alleen zo gesitueerd dat wij wel 

de lasten meer niet de lusten hebben. Het wordt naar ons afgeschermd. Zo kunnen wij niets zien, 
maar wel in huis horen. De bass staat vaak ook veel te hard, waardoor er onnodige overlast 
veroorzaakt wordt (enquête 156). 

54. Slechte luchtkwaliteit (enquête 165). 
55. Airco & afzuiginstallaties op gebouw, herrie maandag bladblazers en stank afzuiging restaurants 

(enquête 179).  
56. Uitlaatgassen (fijnstof) van brommers/scooters (enquête 182). 

57. Ik kan weinig invullen over woonbeleving, heb net mijn huis opgeleverd gekregen. Wat wel opvalt is 
dat er stukken zijn in het Centrum zonder trottoir. Dit maakt het denk ik onveilig in het verkeer voor 
kinderen en ouderen. Ik heb gemerkt dat bij het uitrijden en lopen van mijn straat regelmatig 
onveilige situaties ontstaan. Auto’s rijden er hard en zien je niet aankomen. Vanuit hen kom je uit 
het niets (enquête 189). 

58. Met name jongeren “scheuren” soms gevaarlijk hard door de straat (enquête 191). 
59. Fijnstof / uitlaatgassen van auto’s (filevorming) in de Sint Jorisstraat (enquête 201). 
60. Veel te hoge bomen en slechte trottoirs aan de Benedenrijweg (enquête 205). 
61. Stankoverlast van riolering door zware regen buien (enquête 206). 
62. Last van zwaar vrachtverkeer van Trelleborg, winkelcentrum en bussen. Dit verkeer veroorzaakt 

trillingen, scheuren en verzakkingen. Veel geluidsoverlast van school en Trelleborg (enquête 209).   
63. Motoren rijden met meer dan 70/80 km per uur door de straat en daarnaast ook geluidsoverlast door 

radio’s enquête 210). 
64. Het parkeren van (te) grote (veelal) bedrijfsauto’s voor langere tijd (enquête 211). 
65. Buren (enquête 216). 
66. Overlast van fijnstof en veel overlast van het geluid van bladblazers (enquête 217). 
67. Fijnstof (enquête 218). 
68. Het rondscheuren van brommers over het Sint Jorisplein ’s avonds (enquête 219). 
69. De trainingen van de korfbalvereniging geven regelmatig opdracht voor het gebruik van de 

geluidsinstallatie en harde muziek (enquête 220). 
70. Hard rijden van auto’s in de straat (enquête 221). 
71. De hele dag door apparaten, auto’s en vrachtwagens (enquête 228). 
72. Er rijden soms vrachtwagens door onze “smalle” straat dit trilt in huis (enquête 235). 
73. Containers WOK restaurant (enquête 236). 
74. Andere soorten van milieuhinder, namelijk; geluid. En koeling en ventilatiezaken (enquête 241). 
75. Vrachtwagens vooral bij de parkeerplaats in de Schoutstraat. ’s Morgens voor 8:00 uur en 

zondagavond rond 12:00 uur laden en lossen (enquête 252).  
76. Parkeerterrein tussen Koninginneweg en Slotemaker de Bruïnestraat, hinder auto’s gemeente – 

Woonvisie. Het is voor bewoners niet voor wat anders. (enquête 254). 
77. Stank door huisvuil in achtertuin van buurman, Govert Flinckstraat 18 (enquête 265).  
78. De brandweer komt regelmatig midden in de nacht met loeiende sirenes voorbij, kan dat niet anders 

(enquête 266)? 
79. Geluidsoverlast na sluitingstijd van winkels en geluidsoverlast van bladblazers ’s morgens vroeg 

(enquête 273). 
80. Mijn vrouw heeft last van astma, zeker door de snelweg (enquête 277). 
81. Fijnstof, geen stank maar solide gezondheid (enquête 284).  
82. Trillend op stoel in de tuin als een bus of vrachtwagen langs rijdt (enquête 286). 
83. 30 km zone Verlengde Kerkweg wordt niet gehandhaafd (enquête 287). 
84. Asdruk specifiek verkeer (gemeente) te hoog veroorzaakt trillingen zoals bussen/ vrachtwagens 

(enquête 287). 
85. Door de winkels (onder andere het oogappeltje) is er veel vrachtverkeer in de straat (enquête 289). 
86. Door windrichting overlast rijkswegen (enquête 290). 
87. Zwaar verkeer door de straat (enquête 290). 
88. Geluid; zie vraag 16 (enquête 294). 
89. Door stilstaande bussen aan de zuidelijke bushalte Sportlaan, met draaiende motor, gaan onze 

ruiten meetrillen (resonantie) (enquête 294). 
90. Afval dat neergegooid wordt door schooljeugd (enquête 298). 
91. Grof vuil op straat (enquête 303). 
92. Rioollucht in- en om huis (enquête 307). 
93. Auto’s die te snel rijden (enquête 308). 
94. Kliko’s die na lediging pal voor de ingang van onze tuin komt te staan (enquête 309). 
95. Veel overlast zou weggaan als er consequente/adequate handhaving zou zijn (enquête 310). 
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VERKEER EN VERVOER 

VRAAG 24; HOE TEVREDEN BENT U OVER DE VOLGENDE VERKEER- EN VERVOERSZAKEN (EVENTUELE TOELICHTING) 
1. Te hard rijden bij scherpe bocht, gevaarlijk! (enquête 2)  
2. Te snel rijden in de straten (enquête 7) 
3. Betaald parkeren zal een oplossing zijn voor de parkeeroverlast in de straat (enquête 7) 
4. Dat ik als bewoner van de Rembrandt een parkeer gunning moet hebben voor mijn auto (enquête 8) 
5. Zoals eerder aangegeven bij vraag 16, rijdt het verkeer veel te hard op de Koninginneweg. 

Mogelijkheden voor het oversteken van de Koninginneweg voor fietsers is te onveilig. Nergens staat 
aangegeven hoe hard je mag rijden. (enquête 9) 

6. Wij missen een directe verbinding met Rotterdam. Een Tramplus of meer buslijnen. Bus lijnen 
worden minder. En bus lijnen worden soort boemels. Rijden minder vaak en minder laat. Dit is lastig 
met werk. (enquête 10) 

7. Auto’s worden op hoeken geparkeerd, voor uitritten, gehandicapten parkeerplaatsen. enzovoort 
(enquête 15) 

8. Bij activiteiten zijn de parkeerplaatsen voor je huis bezet door bezoekers/dagjesmensen. Ook op 
zaterdag parkeren mensen liever gratis voor je deur, zodat je zelf geen plek meer hebt. (enquête 18) 

9. Er wordt zeer hard gereden op de Koninginneweg (enquête 19) 
10. In straat langdurig en veelvuldig parkeren bij parkeerverbod. Waardoor er hinder ontstaat, ook voor 

hulpdiensten en schade ontstaat aan andere voortuigen bij uitrijden parkeervak (enquête 20). 
11. Verkeersdrempels in P. de Hoochstraat, zijn erg hoog. Met caravan of aanhanger is dit een ramp. 

(enquête 21) 
12. Drukke doorgaande weg, nabij woning. 
13. Parkeren moet je vaak 2 of 3 straten verderop doen. Zal mooi zijn als er meer parkeerplaatsen 

komen. Door in de Lelystraat schuine vakken onder de bomen te maken. Ook staan er veel 
bedrijfsbusje in de straten. (enquête 28) 

14. Gemeente doet niets voor parkeerproblemen van bewoners in het Centrum (enquête 29) 
15. Parkeersituatie in de wijk is dramatisch (enquête 30) 
16. Tijdelijk even geen goede ontsluiting mogelijk, door de afsluiting Populierenlaat. TZT zal het weer 

goed zijn (enquête 32) 
17. Op de Frans Halsstraat wordt erg hard gereden! Gevaarlijk voor fietsers en kinderen (enquête 37) 
18. Ik zelf heb een garage en een plek hiervoor, maar buurt genoten niet en hebben wel een parkeer 

probleem. (enquête 43) 
19. Rijden te hard in de wijk en bumperkleven.. (enquête 45) 
20. Bezoekers van het sportpark parkeren in onze wijk, zodat onze visite (en wijzelf) geen parkeerplaats 

hebben (enquête 48) 
21. Parkeren tijdens weekend soms moeilijk door sportvelden en zwembad (enquête 49) 
22. Heel veel mensen hier uit de omgeving ergeren zich aan het veel te hard rijden van met name 

ouders van de Kerstenschool en de auto’s die op de stoep parkeren. (enquête 50) 
23. Bereikbaarheid van bijvoorbeeld Barendrecht is geen doen moet 4x bus rijden via Rotterdam 

(enquête 50) 
24. Tram of metro ontbreekt (enquête 52) 
25. Gemeente moet eens aan parkeerproblemen werken. O.a. de busjes weren uit het straatbeeld, 

ruimte genoeg, o.a. sportplaats (Sportlaan) maar dat is te ver lopen voor de parkeerders van busjes. 
DOE er wat aan!! (enquête 62) 

26. Op vrijdag + zaterdag is het lastig om een plek voor de deur te krijgen vanwege de winkeliers. Dan 
is het erg druk. En wanneer de kerk een dienst of activiteit heeft ben je genoodzaakt ergens anders 
te parkeren. Bv bij de Kuyperschool. Persoonlijk vind ik de auto daar niet veilig staan. (enquête 64) 

27. In de Franshalsstraat wordt regelmatig te hard gereden. Zebra pad t.p.v. Lagendijk over de 
Franshalsstraat of Fortmanstraat wordt vaak door automobilisten genegeerd. (enquête 65) 

28. Tussen Bas v/d Heijen en viaduct Rotterdamseweg wordt vooral ‘s avonds de 30km/h vaak 

overschreden, soms 80-90km/u. Bordje van herhaaldelijk 30km/u zou wenselijk zijn. (enquête 71) 

29. Echt te weinig parkeergelegenheid voor de hoeveelheid woningen. 2 zijde hoogbouw in meerdere 
straten, geen parkeervakken, ervaar ik als groot probleem. Ook in weekend bij volle sportvelden!! 
Omgeving Heemskerkstraat, Visserstraat en Lelystraat. (enquête 74) 

30. Geef fietsers vaker voorrang! Laat fietspaden aanpassen, extra veiligheid rond scholen is ook 
gewenst! (enquête 77) 

31. Ik ondervind veel hinder van de bushalte aan de Schoutstraat, de bussen geven veel geluidshinder 
en luchtvervuiling. Deze factoren doen een zware aanval op de gezondheid van bewoners (enquête 
87) 

32. Ik kan niet meer onder/voor mijn woning parkeren door de bezoekers van omringende 
restaurants/cafés (enquête 90) 

33. Snelheid van verkeer Ringdijk, Noorderweg, Benedenrijweg ter hoogte van Blaak, Schoutstraat en 
Willem Dreesstraat (enquête 91) 

34. Uitgang parkeergarage woningen Koningshof is zeer onduidelijk en onoverzichtelijk. Dat daar nog 
nooit ongelukken zijn gebeurd is een wonder. Bovendien vaak overlast door onjuist parkerende 
auto’s. (enquête 92)  



50 
 

35. Teveel woningen (flats) en te weinig parkeerplaatsen (enquête 93) 
36. Te weinig parkeergelegenheid Jhr. De S. Lohmannstraat, duidelijke vakken is een eventuele 

mogelijkheid (enquête 100) 
37. Zie toelichting vraag 16 (enquête 103). 
38. Antwoord is ingegeven door: rondom scholen, soms te hard rijden in de straat, toegangsweg naar 

gemeentehuis, ruimte tussen tegels Dr. Kuyper, verbeterd door verwijderen groen op de hoek 
Klaaskaterstraat/Dr. Kuyper (enquête 104) 

39. Uitrit parkeergarage Baljuwstraat is gevaarlijk voor voetgangers, zeker als er ook vrachtverkeer 
wordt gelost (enquête 109). 

40. De gemeente stimuleert wonen in het Centrum, maar heeft maling aan parkeerfaciliteiten en doet 
hier totaal geen moeite voor (enquête 110). 

41. Jeugd ’s nachts op het parkeerterrein (Ringdijk) (enquête 111)  
42. Tegen het verkeer in rijden Benedenrijweg, de kruisingen Benedenrijweg – Kerksteeg, 

Benedenrijweg – Sint Jorisstraat en de Sint Jorisstraat helemaal (enquête 112).  
43. Parkeersituatie bij de woning moet betaald worden, ik vind deze prijs aan de hoge kant (enquête 

118). 
44. Parkeren in de Pieter de Hoochstraat is rampzalig, voor ’s avonds en vrijdag in verband met de 

markt. Als bewoner in deze straat kun je je auto niet voor de deur kwijt. Als het speeltuintje 
omgebouwd wordt in parkeervakken zou dat een oplossing zijn en scheelt veel; overlast van herrie 
(enquête 121). 

45. Veel hoge hobbels in de straat, rondom Burg. De Zeeuwstraat, dit is erg verveld (enquête 128). 
46. Kruising Karnebeekweg, brandweer en Troelstrastraat kan beter inclusief midden belijning. Mensen 

nemen de binnenbocht en de kruising is onoverzichtelijk ook meer verlichting. Kan er een rotonde 
van worden gemaakt (enquête 129)? 

47. Verkeersveiligheid is betrekkelijk, het is ook zeer druk verkeer (enquête 137). 
48. Ondanks de 30 km zone op de Karnebeekweg is de snelheid vaak harder. Ook het parkeren van de 

vrachtwagens op de vrijdag in verband met de weekmarkt is soms een probleem voor de bewoners, 
parkeerveiligheid (enquête 152). 

49. De straat is te smal om aan beide kanten van de weg te parkeren, hindert de doorgang voor auto’s. 
Ik moet noodgedwongen op de stoep parkeren met het risico op een boete. Een parkeervergunning 
is te duur (enquête 154).  

50.  Er wordt gewoon op elke hoek geparkeerd en dat wordt toegestaan (enquête 164). 
51. Er vormen zich vaak gevaarlijke situaties en opstoppingen aan het einde van de Hovystraat mede 

door ouders van schoolgaande kinderen. Dit geldt ook voor het einde van de Casper v. Gendtstraat 
(enquête 165). 

52. De verkeerslichten aan de Rotterdamseweg / Populierenlaan zijn slecht afgesteld, de wachttijd is 
erg lang (enquête 165).  

53. Het is niet mogelijk om eerder dan 7:30 uur op het werk te zijn met het openbaar vervoer, bus 87 of 
91. Een vroege dienst is eigenlijk vanaf 6:00 uur. De verbindingen in de spits zijn overigens wel 
prima (enquête 169)! 

54. Het dubbel parkeren in de straat waardoor je niet uit de parkeerstrook kunt komen is een 
terugkerend probleem (enquête 170).  

55. Er wordt veel te hard in een 30 km gebied gereden. 50 tot 60 km is hier gewoon (enquête 173). 
56. Parkeren waar het niet mag (enquête 174). 
57. Die versmalling is een absolute ramp, eenrichtingsverkeer is de enige oplossing (enquête 178).  
58. Parkeren Blaak voor vergunninghouders maken, dan kan mijn auto daar alleen parkeren. Al 

meerdere keren ruzie gehad met bewoners Blaak die niet willen dat k daar parkeer. Er is al met 
geweld gedreigd – oplossing: maak de Blaak alleen voor vergunninghouders. Ik vrager zeker een 
vergunning (enquête 179). 

59. Zie opmerking bij vraag 16 (enquête 182). 
60. De Burgemeester de Zeeuwstraat wordt vaak erg hard gereden, gevaarlijk als je parkeert/uitstapt 

(enquête 184). 
61. Verkeersveiligheid is van toepassing op het ontbreken van trottoirs, soms hard rijdend verkeer 

(enquête 189). 
62. Er zijn te weinig parkeermogelijkheden in de wijk, waardoor het ’s avonds overvol staat met auto’s. 

Dit heeft een negatieve invloed op de verkeersveiligheid (enquête 200).  
63. Al het verkeer gaat nu door de Sint Jorisstraat, terwijl deze niet bedoeld is als doorgaande weg (30 

km zone). Met betrekking tot OV: bushalte Donkersloot richting Rotterdam: er is geen voetpad om 
de Rotterdamseweg veilig te kunnen oversteken naar de bushalte. Er is al eens iemand overreden 
(enquête 201). 

64. Verbeterde parkeergelegenheid rondom de Dr. De Visserstraat voor verkeersveiligheid (enquête 
202).  

65. Ringdijk Centrum, er wordt veel de hard gereden (enquête 205). 
66. Zie het antwoord op vraag 16. (enquête 207)  

67. Constante stroom van (vracht)verkeer, wat veel overlast veroorzaakt met betrekking tot de veiligheid 

en overlast (enquête 209). 
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68. Bewoners van het Lohmanpark parkeren in de straat terwijl ze zelf een grote parkeerplaats hebben 

en het restaurant brengt veel drukte zodat wij geen plek hebben om de auto dichtbij te parkeren 

(enquête 214). 

69. Wat is ontsluiting (enquête 215)? 
70. Er staan erg veel bestelbusjes in de omgeving geparkeerd, soms ook “gewoon” op de stoep 

(enquête 216). 
71. Last van vrachtauto’s voor het laden en lossen voor de winkels. Hierdoor wordt ik belemmerd bij het 

in- en uitrijden van de parkeergarage onder de winkels (enquête 217). 

72. Last van vrachtwagens bij het lossen van hun lading voor de winkels, zij belemmeren het in- en 

uitrijden van onze parkeergarage onder de winkels (enquête 218). 

73. Ik woon op het Sint Jorisplein met een parkeergarage onder de woningen en winkels, dat kost €350 

per kwartaal, wel een beetje veel hé voor een oudere (enquête 219)? 

74. Als er op het sportpark activiteiten zijn, is er geen parkeergelegenheid voor de bewoners van de wijk 

(enquête 220). 

75. Er wordt vaak te hard gereden in de straat, net als foutief parkeren. Centrum- en kerkbezoekers 

parkeren in de straat en op de stoep, waardoor er geen plek overblijft (enquête 223). 

76. Ik ben erg blij met de putten ten behoeve van het water aan de Kerkweg. Het blijkt echter een sport 

voor kinderen om over de putten te fietsen met als gevolg dat de bewoners aan de Kerkweg veel 

last ondervinden door schade aan hun auto’s/ spiegels (enquête 240). 

77. Parkeerplaatsen voor bezoekers zijn te duur (enquête 242).  

78. Het zebrapad (hoek Klaas Katerstraat) is gevaarlijk, er wordt hard gereden en auto’s nemen vaak de 

binnenbocht (enquête 251). 

79. Fout parkeren in de directe omgeving (enquête 252). 

80. De Sint Jorisstraat afsluiten voor alle motorvoertuigen, in ieder geval richting het Centrum (enquête 

252). 

81. Toename van verkeer (enquête 260).  

82. Te weinig parkeerruimte, auto’s staan in de bochten of soms twee straten verder (enquête 265).  

83. Er zijn te hoge snelheden in de Frans Halsstraat. Om deze reden gebeuren er vaak bijna 

ongelukken door verkeer wat van de parkeerplaats bij de Ridderhof weg rijdt (enquête 266). 

84. Het verkeer bij ons in de straat moet de snelheid minderen. Ze rijden als debielen (enquête 274). 

85. Auto´s worden overal en nergens geparkeerd terwijl er wel een gelegenheid is om te parkeren aan 

de Frans Halsstraat op het parkeerterrein. Zeer onveilig voor ambulance en brandweer. De situatie 

wordt gedoogd maar veilig is het zeker niet (enquête 278). 

86. Te weinig parkeerruimte in de Mr. Troelstrastraat. Auto’s in bochten, vorige week ging de brandweer 

door de straat en dat ging er moeilijk. Auto’s worden ook niet goed aan de kant geparkeerd (enquête 

279).  

87. Ontevreden over parkeersituatie omdat vergunningsparkeerplekken regelmatig bezet zijn door 

auto’s zonder vergunning, slechte handhaving. Bovendien veel last van schade aan auto’s met 

name vrijdagavond en vrijdagnacht (enquête 280). 

88. Sommige kruispunten zijn regelmatig slecht te overzien door geparkeerde busjes. Kruispunt bij 

brandweer blijft een raar en gevaarlijk punt. Auto’s stoppen vaak niet bij het zebrapad bij van Vliet 

makelaars (enquête 282). 

89. Graag zou ik vergunning parkeren in mijn straat willen. De mensen parkeren liever bij mij in de straat 

dan dat ze op de parkeerplaats achter de Kuyperschool gaan staan. Als je dan om vrijdag om 18:00 

uur uit je werk komt is dat zeer irritant (enquête 283).  

90. Sint Jorisstraat knellend en zeker op de Kerksingel wordt te hard/te snel gereden (enquête 284). 

91. Ik vind de bocht langs het gemeentehuis levensgevaarlijk voor fietsers, er is geen fietspad. Al het 

verkeer rijdt daar inclusief bussen, laden/lossen bij Het Plein (enquête 286). 

92. Snelheid 30 km zone Verlengde Kerkweg wordt niet gehandhaafd. Borden onduidelijk (locatie bij 

ingang parkeerplaats) Trillingen door specifiek verkeer met hoge asdruk. ’s Avonds wordt er 

gescheurd (enquête 287). 

93. Er is al een hele tijd niet gecontroleerd op fout parkeren in onze straat. Waardoor er voor 

vergunninghouders niet altijd plek is (enquête 289). 

94. Het Centrum is erg gevaarlijk voor fietsende kinderen uit school, zij moeten door 

nauwe/onoverzichtelijke straat(jes) waar weinig parkeerruimte is (enquête 292). 

95. De oversteekplaatsen zijn onveilig, 3 van de 5 keer dat ik oversteek rijden auto’s door, ook als je al 

halverwege het zebrapad bent (Rembrandtweg) (enquête 293). 
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96. Als bewoner van de Koningshof+ de weg voor de uitrit van de parkeergarage Koningshof is zeer 

onduidelijk. Geen enkele voetganger ziet dat dit een rijstraat is. Tevens wordt er vaak geparkeerd 

zodat de toegankelijkheid slecht is (enquête 295). 

97. Geen drempels a.u.b. bij elke vrachtauto schut het huis al en voertuigen zonder vering (tractor 

enzovoort) dan staan de bloemen te schudden (enquête 296). 

98. Parkeerprobleem (enquête 298). 

99. Op vluchtheuvels ontbreken vaak het richtingsbordje en een gele zuil. Ik ben al twee jaar bezig om 

dit goed te krijgen. In de gemeente Ridderkerk lukt dit niet (enquête 300). 

100. Als er iets is in het Centrum, is er nooit parkeerplek. De verkeersveiligheid op onoverzichtelijke 

punten zoals bij de brandweerkazerne Troelstrastraat (enquête 303). 

101. Het toestaan van parkeren in de gehele bocht van de P.C. Hooftstraat (aan de zijde van Neyenesch) 

en Anna Bijnstraat. Het is een smalle doorgaan en er zijn passeerproblemen. (Zie tekening op 

enquête 305). 

102. Ambtenaren die in de wijk parkeren en te beroerd zijn om naar de Kuyperschool te lopen (enquete 

306). 

103. Betaald parkeren voor eigen door is een min (enquête 308). 

104. Een tweede aansluiting op de Rotterdamseweg (door de ONK) op de Klaaskaterstraat e/o De Noord 

Koningsplein is. Noodzakelijk voor ontlasting van andere verkeersroutes (enquête 310). 

105. Verkeersveiligheid in het Centrum, er is weinig aandacht voor de fiets. Het “rondje” Centrum (vgl. de 

Rabo Wielerronde) is slechts op enkele korte stukjes voorzien van vrij liggende fietspaden (enquête 

318).  

106. Meneer moet zijn busje ergens anders parkeren (enquête 320). 
 

Algemene informatie 

VRAAG 25;  WAT IS UW GEZINSSITUATIE (ANTWOORD OP ANDERS) 
1. Alleen met kat (Thijs) (enquête 2) 
2. Gehuwd en mijn zusje van 18 woont bij ons in (enquête 54) 
3. Kleinkinderen komen vaak (enquête 102) 
4. Ik woon alleen, maar ga samenwonen met baby op komst (enquête 145).  
5. Samenwonend met gezinsuitbreiding (enquête 202). 
6. Weduwe (enquête 205). 
7. 1 persoon, 1 zoon die in Rotterdam woont (enquête 320). 

VRAAG 28;  IN WELKE SITUATIE BEVINDT U ZICH MOMENTEEL (ANTWOORD OP ANDERS) 
1. In Dordrecht (Drechtwerk) bij het groen (enquête 2) 
2. Pensioen (enquête 52) 
3. Mijn man en zusje studeren (enquête 54) 
4. Seizoenswerk, dus niet altijd werk (enquête 138). 
5. Parttime in loondienst (enquête 183). 

WAT ZOU U GRAAG VERANDERD ZIEN IN CENTRUM? WAT ZIJN UW WENSEN, IDEEËN OF DROMEN VOOR UW WIJK?  
1. Socialer (enquête 1) 
2. Dat het veilig blijft op straat ondanks de hangjeugd (enquête 2) 
3. Discotheek voor mensen met een beperking (enquête 2) 
4. Bioscoop (enquête 2) 
5. 55+ woningen (enquête 3) 
6. Ik woon in een rij van 8 huizen, 6x naar 55+. Woon nu in een huis met 3 slaapkamers, wij houden de 

doorstroom tegen (Kuijperstraat). (enquête 3) 
7. Maatregelen tegen hondenpoep (enquête 4) 
8. Snelheid beperking verkeer Franshalsstraat (enquête 4) 
9. In plaats van meer weghalen van groenvoorziening, groen aanleggen. (enquête 4) 
10. Ik wil graag dat de gemeente ons informeert over te houden markten of andere activiteiten, omdat 

we altijd over het plein moeten parkeren om achter de huizen te parkeren. Dat is erg moeilijk als er 
een markt wordt gehouden. (enquête 6) 

11. Meer afval containers (enquête 7) 
12. Eventuele verkeersdrempels in de straat voor te hard rijden (enquête 7) 
13. Betaald parkeren, blijkbaar heeft iedereen genoeg geld voor 2 of meer auto’s (enquête 7) 
14. Betere OV verbinding (bv Tram). Rotterdamse weg een lokale weg van maken. Meer activiteiten 

Koningsplein. Koningsplein wordt afgebouwd. Mooie bomen behouden laten. Ruimte voor kunst en 
kunstenaars. Zet hoog in op hangjongeren een plek te geven, zodat ze minder op straat hoeven te 
zijn. (enquête 10) 

15. Lekker zo laten, geen tram. (enquête 12) 
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16. Overhangende bomen en struiken, die over de trottoirs en brandgangen hangen. Dat die zo spoedig 
mogelijk worden verwijderd. (enquête 13) 

17. Dat er weer winkels komen op het dorp (enquête 14)  
18. Betaalbare nieuwbouw woningen (huur+koop) met tuinen (starterswoningen) (enquête 18) 
19. Meer activiteiten in Centrum (feesten, culturele activiteiten) (enquête 18) 
20. Meer horeca gelegenheden (cafés/bars) (enquête 18) 
21. Geen tram!! Ridderkerk moet haar gemoedelijke sfeer behouden (enquête 18) 
22. Ik hoop dat ze op de plek van de sloop kleine gezinswoningen gaan bouwen, want daar is een tekort 

aan in het centrum. Een snelheidsbeperking op de Koninginneweg door middel van 
wegversmallingen en/of bulten. (enquête 19) 

23. Aanspreekbare politie op straat, Ondanks verloedering van de straat en mentaliteit van bewoners. 
Woon ik nog steeds met plezier in Ridderkerk (enquête 20) 

24. Graag blijven wonen in deze omgeving (enquête 22) 
25. Mentaliteitsverandering, vooral van jeugd, om niet alles op straat te gooien, zoals lege 

sigarettenpakjes, plasticflesjes, blikjes, patatbakjes. Opruimen hondenpoep door eigenaren huisdier 
c.q. handhaving van deze verordening. Regelmatig te hard rijdend verkeer in 30 km zones, vooral 
door jeugd op brommers/scooters. (enquête 26) 

26. Speeltuintje, houtsnippers weg. Kunstgras erin. Nu hondenpoep tussen de snippers (p. de 
Hoochstraat) en snippers tussen de kleding. Hek rond gehele speelplaats tegen honden. (enquête 
27) 

27. Snelheidsverlagende maatregelen op de Frans Halstraat(enquête 27) 
28. Iets tegen de wekelijkse aangewaaide rommel van de weekmarkt (enquête 27) 
29. Grote parkeerplaats + straat graag geen vergunning of betaald parkeren (enquête 27) 
30. Meer parkeerplaatsen, veel bedrijfsbussen in de wijk!! (enquête 28) 
31. Veel gaten/kuilen in wegdek Dr. De Visserstraat (enquête 28) 
32. Maakt het uit wat mijn wensen zijn? (enquête 29) 
33. Meer parkeergelegenheid, eventueel ondergrondse vuilcontainers voor de laagbouw (enquête 30) 
34. Meer parkeergelegenheid in de DR jr. Lelystraat zodat alle mensen kunnen parkeren. Regelmatig 

staan er auto’s voor mijn oprit. Zodat wij niet van de afrit af kunnen. Daarnaast is het zicht in de 
bochten erg beperkt. Vaak rij je op gevoel weg, in de hoop dat er geen auto aankomt. (enquête 32) 

35. Dat er opgetreden wordt tegen bewoners die er een puinhoop van maken. Dat hebben we al 
regelmatig gehoord en gelezen maar er veranderd niets. (enquête 33) 

36. Zo snel mogelijk verhuizen uit Ridderkerk (enquête 34) 
37. Meer laagbouw, minder flats(enquête 37) 
38. Meer geschikte woningen voor ouderen, maar ook voor gezinnen(enquête 37) 
39. Veel groen en bomen (enquête 37) 
40. Betere verdeling van etnische samenstelling, culturen(enquête 37) 
41. Minder lage sociale huurwoningen (enquête 37) 
42. Wat meer regelmaat in de straat, meer drempels 30km zone (enquête 38) 
43. Momenteel veel huurwoningen achter onze wijk, daar ervaar ik als eigenaar soms overlast van 

onder andere door een stukje verloedering (geschreeuw op straat, hangjongeren, hard rijden, harde 
muziek, vervuiling van de portieken, slecht onderhoud huizen, rotzooi naast containers) Mijn inzien 
kan dat onder andere  worden opgelost door die huizen te renovatie of verbouwing. Vervolgens de 
huurklasse hoger c.q. duurder maken, waardoor een ander publiek wordt aangetrokken. (enquête 
40) 

44. Veel te veel modewinkels in het winkelcentrum, meer diversiteit!! Niet 1 elektronica winkel buiten 
Dixons (enquête 41) 

45. Op zondag kunnen winkelen(enquête 41) 
46. Op zaterdag winkels langer open(enquête 41) 
47. Kan er iets gedaan worden aan het grasveld Hoek kerkweg/J. Luykenstraat? (enquête 44) 
48. Alles op alles zetten om het winkelhart (Ridderhof) aantrekkelijker te maken. Er is teveel leegstand 

(enquête 44) 
49. Koopavond wordt door kleine groep kopers bezocht, dit maakt het winkelen (in het donker) erg 

onaantrekkelijk (enquête 44) 
50. “ruimte” voor jongeren die voor de gezelligheid en ontmoeting naar de Ridderhof komen. Vanuit 

Buurtpreventie ervaring: niet alle jongeren die “hangen” zijn vervelend/agressief. (enquête 44) 
51. Krachten bundelen, ook via de media. Ik mis in het rijtje van politie/ gemeente/ woonvisie enz. de rol 

van BPCO nogal eens. Is het mogelijk om de gegevens van elk BP ’team Ridderkerk standaard op 
te nemen in de combinatie? Nog steeds weten wijkbewoners onvoldoende van die belangrijke stukje 
“werken aan veiligheid”. Het heeft ook een sociaal effect, dat lopen door de wijk. Mensen 
(her)kennen elkaar (enquête 44). 

52. Sociaal hondengedrag i.p.v. dat met neus omhoog omlopen en neerbuigende blikken steeds. Er is 
geen goed Hondenbeleid hier. Elk jaar meer bijtincidenten, zowel bij honden onderling als naar 
mensen toe! Door gebrek aan kennis en goede wandelvoorzieningen en daarbij horende etiquette. 
Er lopen nu honden los, waarvan de eigenaar heel goed weet dat ze agressief zijn (enquête 45) 

53. De Kuyperschool opknappen (enquête 46) 
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54. Verplaatsing Tamoil Tankstation uit bewoond gebied. In verband met  stankoverlast, dag en nacht 
bevoorrading tankwagens( geluidoverlast)  (enquête 47) 

55. Parkeervakken (strepen op de weg tot waar je auto kan staan) nu staan ze vaak zo dat er net geen 
meer tussenpast. (enquête 49) 

56. Betere bus verbinding bijvoorbeeld winkels Reyerwaard Barendrecht. (enquête 50) 
57. Meer veiligheid, meer politie in de straten (enquête 50) 
58. Dat de mensen of bewoners beter hun paden en tuinen verzorgen. (enquête 51) 
59. Als er problemen zijn waar we terecht kunnen, betere/ duidelijke aanmeldingspunten voor 

burenoverlast. Waar ook kinderen bij zijn betrokken (enquête 51) 
60. Ik woon aan de Jhr. De Savornin Lohmanstraat voor de communicatie zou het handig zijn als deze 

naam wordt verkort, bijvoorbeeld Savornin Lohmanstraat, zoals in andere gemeenten (enquête 53) 
61. Hondenpoep op de weg, is vreselijk in onze buurt (enquête 54) 
62. Onkruid weg in de straat achter de flat, daar waar onze schuurtjes zijn. We betalen een bijdrage 

voor het groenonderhoud, maar dat wordt niet echt bijgehouden (of is dat voor woonvisie?) (enquête 
54) 

63. Dat de dijk achter mijn huis zou worden mee gemaaid. Het is hooguit 10 minuten werk, maar ze 
slaan het altijd over. Terwijl mij jaren geleden wel is toegezegd. Toen ik alle sleutels op een bos van 
de gemeente had gevonden en bij de politie had gemeld. Want ze waren daarom zo blij dat ze dan 
alle sloten niet hoefde te vernieuwen. We kregen zelfs een bos bloemen als dank daarvoor. Er is 
toen 3 x onderhoud aan de dijk gedaan, maar daarna niet meer. De persoon die de sleutels had 
verloren ging met pensioen, die ervoor zorgde dat de dijk werd gemaaid. (enquête 57) 

64. Waterfontijn op Koningsplein, als element ter verlevendiging. Kan ter bevordering van rust voor 
direct omwonenden ‘s avonds worden uitgeschakeld. (enquête 58) 

65. Betere parkeergelegenheid en niet zomaar een invalide parkeerplaats realiseren als die persoon 
een parkeerplaats veel dichter bij zijn eigen woning heeft!! (enquête 60) 

66. Betere schoonmaakplanning portiek/hal (enquête 61) 
67. Instroom nieuwe buren variëteit te groot, waardoor er een isolement begint te ontstaan tussen buren 

(geen raakvlakken) (enquête 61) 
68. Dat er genoeg betaalbare leuke woningen (huur) overblijven voor alleenstaande mensen. Daarom 

ben ik naar Ridderkerk verhuisd omdat het een leuke wijk is en betaalbaar is. (enquête 64) 
69. Snelheidscontrole Franshalstraat (enquête 65) 
70. Graag klassieke concerten, bv in oudheidskamer, kerken of geschikte zalen. (enquête 65) 
71. Het niet op vrijdag onderhoud aan de straat of openbaar groen besteden, in verband met de 

weekmarkt (enquête 68) 
72. Zie punt 19!! Het zou zeer welkom om een leuke speeltuin hier achter te hebben zodat ik niet met 

mijn dochter naar het Lohmanpark hoef. Maar dat ze gewoon naar buiten kan om te spelen wanneer 
ze wil en dat ik haar in de gaten kan houden. (enquête 69) 

73. Nogmaals vind ik de parkeergelegenheid zeer slecht. Als je ‘s avonds later thuis komt kun je vaak 
de auto niet kwijt en sta je een paar straten verder op of zo dicht op de bocht dat je een bekeuring 
riskeert. In het weekend bij volle sportvelden wordt vaak uitgeweken in de buurt en parkeren ze niet 
op de daarvoor bestemde plekken. Ook vaak aangegeven bij VVE. Omgeving Heemskerkstraat, 
Visserstraat en Lelystraat. (enquête 74) 

74. Ik zou graag meer willen inzetten op meer sociaal contact in de wijk. Deze buurt met veel flats mist 
dat, misschien een centrale plek die de wijk typeert zodat ook binnen de wijk centrum de diversie 
identiteiten behouden kunnen worden. Betere invulling v/d wijkavonden van wijkregie. Hier is weinig 
ruimte voor gezamenlijkheid. Iedereen komt met een individuele klacht waardoor het afstandelijk 
wordt. (je weet van elkaar niet wat er speelt) (enquête 75)  

75. Als bewoners merken wij dat het oude centrum tegenwoordig toeristen trekt.. edoch, de relatie 
simpele “schoonheids” maatregelen die dat zouden kunnen stimuleren/behagen, worden door deze 
gemeente niet genomen – het wordt hooguit onderhouden in zijn huidige staat, niet creatief 
verbeterd. (enquête 76) 

76. Veiligheid voor fietsers-oversteekplaatsen-voorrang (enquête 77) 
77. Veiligheid rondom scholen voor fietsers/voetgangers (enquête 77) 
78. Opknappen/aanleggen speeltuin (enquête 77) 
79. Stoepen in straat her bestraten/ opnieuw aanleggen (enquête 77) 
80. Hangplek voor jongeren ontbreekt, Daar zou ik graag iets voor zien. Zelf geen last van, op wat afval 

na. Nu hangen ze in speeltuin, onveilig voor kinderen die daar willen spelen in verband met 
glasscherven en gesloopte speelartikelen. (enquête 77) 

81. Vermindering van geluidsoverlast van de Frans Halstraat door bijvoorbeeld geluidsarm asfalt aan te 
brengen (enquête 78) 

82. Schuine parkeervakken (enquête 80) 
83. Eenrichtingsverkeer (enquête 80) 
84. Meer parkeer ruimte (enquête 80) 
85. Meer toezicht van ambtenaren in functie (enquête 80) 
86. Autovrij gebied rondom Kerksingel m.u.v. bestemmingsverkeer (enquête 81) 
87. Meer openbaar groen (enquête 82) 
88. Geen uitbreiding van bebouwing (enquête 82) 
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89. Meer speelplaatsen voor kinderen onder de 12jr. (enquête 82) 
90. Geen evenementen met geluid! (enquête 82) 
91. Eigen parkeerplaats, deze is altijd bezet door de weeks. (enquête 84) 
92. Meer licht op de parkeerplaats in verband met  de schuur achter (enquête 84) 
93. Geen heuvels, bobbels op de weg (eng met weer omstandigheden fiets) (enquête 84) 
94. Wat meer groen met daarbij zitgelegenheid (picknicktafels of iets dergelijks) (enquête 85) 
95. De vele fietsrekken weg uit de winkelstraat en buiten het winkelcentrum situeren. In het centrum 

meer zitplekjes (enquête 85) 
96. Scherper toezicht vuilniszakken naast ondergrondse vuilcontainer. (enquête 86) 
97. Ik zou graag zien dat de bushaltes aan de Schoutstraat verplaatst worden en dan de Schoutstraat 

ontlast wordt van verkeer. (enquête 87) 
98. Ik zou willen dat mensen met meerdere honden in hun huis verplicht worden om de trappen schoon 

te maken in de flat. (enquête 88) 
99. Woon zelf met plezier in het Centrum, denk dat de drukte daar ook wel bij hoort. Anders moet men 

hier niet gaan wonen, overlast hoort hier natuurlijk niet bij (enquête 89) 
100. Renovatie van oude floten buiten en binnen (enquête 90) 
101. Beter groenvoorziening, lees onderhoud daarvan (enquête 91) 
102. Meer actie tegen zwerfvuil o.a. van hangjongeren (enquête 91) 
103. Meer actie tegen te snel rijdend verkeer bijvoorbeeld auto’s en brommers (enquête 91) 
104. Actievere rol van gemeente tegen verloedering van diverse panden (lees Kuyperschool maar ook 

leegstaande of slecht onderhouden woonhuizen en of zichtbare tuinen) (enquête 91) 
105. Oplossing v oor vele leegstand in winkelcentrum (enquête 91) 
106. Geen directe wensen die realistisch zijn. Binnen nu en 2 jaar de woning fatsoenlijk te kunnen 

verkopen. Meer activiteiten op zondag (enquête 92).  
107. Verzorgen openbaar groen (enquête 96) 
108. Strenger toezicht op het niet opruimen van honden uitwerpselen (enquête 96) 
109. Beter onderhoud van de trottoirs (enquête 96) 
110. Beter opruimen van ijs en sneeuw op trottoirs in wintertijd. Het was afgelopen winter treurig! Zeker 

bij winkels, waarom geen werkelozen aan sneeuwruimen zetten? (enquête 96) 
111. Van mij mag de tram komen, hij had er al lang moeten liggen (enquête 99) 
112. Ik maak me zorgen om de leegstand van winkels (enquête 100) 
113. Dat onze straat alleen toegankelijk wordt voor aanwonenden (enquête 101) 
114. Dat onze straat markeerpunten/parkeervakken krijgt zodat er een optimale parkeergelegenheid 

ontstaat (enquête 101) 
115. Omdat onze appartementen verouderd zijn verwacht ik dat ze over niet te lange tijd vervangen gaan 

worden. Dan a.u.b. zelfde soort appartementen, iets grotere wc en badkamer. Hoeft geen luxe te 
zijn. Huurprijs niet hoger dan €450 - €500,- (enquête 102) 

116. Een bioscoop in het Centrum. (enquête 103) 
117. Het aanpakken van de verharding in de Molensteeg (enquête 108). 
118. Verkeerssituatie Molensteeg – Sint Joristraat & Westmolendijk – Sint Joristraat (enquête 108). 
119. Wijkcentrum (enquête 108). 
120. Wij willen graag een ondergrondse container, maar ook hier geeft de gemeente niet thuis (enquête 

110).  
121. Betreft gevaar op de Ringdijk zowel auto’s als vrachtwagens rijden hier veel te hard. Ook voor 

fietsers die van de andere kant komen, deze worden vaak bijna van de dijk afgereden (enquête 
111).  

122. Meer aandacht voor het behouden van monumenten (enquête 112).  
123. Invoering verkeerscirculatieplan met deels afsluiten Sint Jorisstraat (enquête 112).  
124. Handhaven maatregelen die zijn opgesteld (enquête 112). 
125. Implementeren CentrumVisie (enquête 112).  
126. Graag wat meer bloeiende/kleurrijke beplanting (Obadja omgeving) (enquête 114). 
127. Stoep Kerksingel betegelen met de zelfde rode steentjes als de straat voor meer homogeen en 

authentiek beeld/effect (enquête 114). 
128. Betere afsluiting Jorisstraat en voorkomen van “sluip/onnodig” verkeer in verband met veiligheid en 

trilling in de oude huizen op de Kerksingel (enquête 114). 
129. We willen weer een betaalbare schoenenwinkel op het Centrum (enquête 115). 
130. Bioscoop (enquête 115). 
131. Er zijn geen bejaardenwoningen in het Centrum. Dat zou voor veel oudere bewoners in onze wijk 

wel nodig zijn, zodat wij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven (enquête 117).  
132.  Ik hoop dat de Molensteeg wat wordt opgefraaid. Bijvoorbeeld door het vervangen van de huidige 

straatverlichting door wat meer passende verlichting (enquête 118). 
133. Dat het Sint Jorisparkje wat meer met liefde wordt onderhouden. Ophouden met het even doen 

werk! Denk ook eens aan de bestaande bomen te onderhouden door te snoeien. Vele bomen zijn te 
hoog opgeschoten en houden het zonlicht tegen (enquête 118). 

134. Wat ik persoonlijk belangrijk vind is rust in de omgeving. Daarmee bedoel ik een rustige plek om te 
wonen en te leven, met voldoende groen/natuur in de buurt. Dus misschien moet ik verhuizen naar 
Drenthe (enquête 119). 
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135. Speeltuin weg in de straat (Pieter de Hoochstraat) (enquête 121). 
136. Parkeren voor enkel alleen bewoners (enquête 121). 
137. Woon hier heerlijk (enquête 122). 
138. Leegstand winkelpanden oplossen, raamdecoratie enzovoort. Verhuurders hierin aanmanen 

(enquête 126). 
139. Scootmobiel snelheden minimaliseren met name in winkelcentrums (enquête 126). 
140. Oplossen van hangjongeren rond het gemeentehuis, zij procederen veel geluidsoverlast ’s avonds 

met name de Marokkaanse jeugd (enquête 126). 
141. Hardrenparcours/parkje, zoals in Barendrecht (enquête 128). 
142. Nieuwe barretjes (enquête 128) 
143. Niet te hoge hobbels in woonwijken, dit is slecht voor je banden (enquête 128). 
144. Jaarlijks feest op Koningsplein met dj’s (enquête 128). 
145. Uitbreiding winkelcentrum, bijvoorbeeld H&M (enquête 128). 
146. Liever geen tram in het Centrum, probeer een autovrije winkelzone te houden. Houd 

parkeergelegenheden voor een gedeelte ook “niet betalen” anders teveel overlast in de wijk 
(enquête 129). 

147. Beter isolatie van de woning in de Blaak (enquête 130). 
148. Dat de jeugd hun troep opruimen uit het groen/speelveld en toezicht (enquête 130). 
149. Nieuwe bewoners informeren over de huishoudelijke regels in de flat (Blaak), bijvoorbeeld de 

portiekdeur sluiten (enquête 130). 
150. Het zou prettig zijn als er meer mensen met de fiets naar het Centrum gaan in plaats van met de 

auto. Met name op vrijdag is het erg druk (enquête 131). 
151. Ik ben zeer tevreden. Woon hier al 36 jaar in dezelfde woning, ook erg tevreden met onderhoud. Ik 

heb hier alles qua winkels, sportschool en goede verbindingen openbaar vervoer. Voel me op mijn 
gemak in Ridderkerk en heb niks te klagen (enquête 132).  

152. Meer groen, minder verkeer (enquête 137). 
153. Sporten in de wijk (enquête 138). 
154. Samen koken met buren of wisselen van gerechten (enquête 138). 
155. Bioscoop voor bewoners (enquête 138). 
156.  Cultuur en muziek van alle soorten (enquête 138).  
157. Minder strenge eisen aan het verbouwen van een woning (enquête 139). 
158. Meer aflopende stoepjes in verband met kinderwagen (enquête 139). 
159. Meer leuke/nuttige winkelketens en minder leegstand in de Ridderhof (enquête 139). 
160. Aanpak leegstand winkels (enquête 140). 
161. Schrappen plan van aanpak tram (enquête 140). 
162. Renovatie van panden (enquête 140). 
163. Verbeterde ontsluiting (enquête 140). 
164.  Nieuwbouwhuizen aanpassen aan historisch karakter (enquête 140). 
165. Renovatie van verloederde panden (enquête 140). 
166. Sluiten van al niet kwaliteitshoreca (enquête 140). 
167. Verplaatsen groot fabrieksterrein (enquête 140). 
168. Geen vandalisme (enquête 141). 
169. Winkelruimte blijvend verhuren, ook in deze tijd (enquête 141). 
170.  Geluidsarme bussen (enquête 141). 
171. Geen fijnstof (enquête 141). 
172. Ons grootste ergernis is het braakliggende terrein van de Kuyperschool. Dit mag zo spoedig 

mogelijk worden veranderd! (enquête 142). 
173. Bomen die overlast geven weghalen en nieuwe planten (enquête 142). 
174. Verlichting kan beter (enquête 142). 
175. Duidelijkheid over sloopwoningen (enquête 142). 
176. Minder geluidshinder (enquête 144). 
177. Modernere omgeving, wijken gebaseerd op een “moderne” manier van leven. Bijvoorbeeld 

elektrische rijden, één auto per huishouden (enquête 144). 
178.  Meer kind vriendelijkheid (enquête 145).  
179. Meer parkeerruimte voor bewoners (enquête 145).  
180.  Meer groen (enquête 145).  
181.  Toegankelijker (enquête 145).  
182.  Op en afritjes van trottoir van 6 meter breed (enquête 147).  
183. Plaatsing van straatmeubilair is niet handig (enquête 147). 
184.  Meer mogelijkheden om ’s avonds wat met vrienden te drinken / uit te gaan (enquête 149). 
185. Kruising voor brandweerkazerne aanpassen (enquête 151). 
186. Brandweer ’s nachts geen geluid meer maken wel signalen (enquête 151).  
187.  Meer aandacht voor onkruidbestrijding in de wijk (enquête 152). 
188. Afval naast de ondergrondse afvalbakken (enquête 152). 
189. Men hoeft niet huizen van ouder dan 100 jaar te slopen, dat is een grote verspilling, die niet in deze 

tijd van economische en financiële crisis thuishoort (enquête 153). 
190.  Het stopzetten van de sloop Rembrandtweg (enquête 154). 
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191. Verbreden Rembrandtweg in verband met parkeerproblemen (enquête 154). 
192. Bioscoop met ondergrondse parkeergelegenheid (enquête 154).  
193.  Lagere begroeiing bij de Mr. Kesperweg. (enquête 158). 
194. Het doortrekken van de betegeling in de brandgangen bij de Mr. Kesperweg, het is nu voor de helft 

betegeld, waarom (enquête 158).  
195. De meeste vragen zijn beantwoord met tevreden, dus weinig wens of dromen. Het parkeren voor 

onze garage stoort ons enorm en is erg lastig als je weg moet of thuiskomt (enquête 160).  
196. Achterpadverlichting Talmastraat (enquête 161). 
197. Parkeerproblemen aanpakken (enquête 163).  
198. Oversteekplaats Frans Halsstraat – Lagendijk zeer onveilig (enquête 163). 
199. Het lijkt hier op de speelplaats of ik in Turkije woon. Bijna geen Nederlandse kinderen, allemaal 

hoofddoekjes en zeker geen Nederlandse taal (enquête 164).  
200. Meer saamhorigheid tussen mensen door middel van buurtactiviteiten (enquête 165). 
201. Meer ruimte voor natuurlijk spelen, met water en eventueel combineren met opvang regenwater 

(enquête 165). 
202. De kwaliteit van de inrichting in de wijk en inrichting groen  omhoog (enquête 165). 
203. De woningbouw en woon- en werkomgeving en leefomgeving beter op elkaar afstemmen. 

Geïntegreerde aanpak waarin knelpunten weggenomen worden en de leefomgeving wordt 
opgewaardeerd (enquête 165). 

204. Ruimte voor de bewonersinitiatieven en het vergroten van de bewonersparticipatie (enquête 165). 
205. Duurzame groene wijk met eigen energie opwekken, eigen stadlandbouwproject, eigen tuinen en 

parken voor openbaar gebruik (enquête 165). 
206. Zoals u gelezen heeft in deze enquête ben ik zeer tevreden over deze wijk. Ik ben hier bewust gaan 

wonen in verband met beter verbindingen OV, meer voorzieningen zoals  winkels ten opzichte van 
Slikkerveer. Bovendien wonen de meeste vrienden in deze wijk, zo kan ik lopend op een 
theekransje enzovoort. Hopelijk kan ik hier nog lang blijven wonen. Nog meer betrokkenheid bij de 
wijk is fijn, ik blijf graag op de hoogte van activiteiten rond het ontwikkelingsplan, maar ook van de 
andere buurtactiviteiten, ’s avonds of in het weekend. Ideeën: buurtlunch, buurthightea, buurtbingo, 
pannenkoekenavond, aerobics of Zumba (enquête 169). 

207.  Het Centrum is nog steeds niet klaar. Tegenover de muziekschool ligt een groot braakliggend 
terrein (enquête 170).  

208. Veel leegstand van winkels, dit maak het winkelcentrum onaantrekkelijk (enquête 170). 
209. Meer politie op straat voor betere veiligheid (enquête 172) 
210. Centrale ontmoetingsplek op het dorp, bibliotheek als uitgangspunt (enquête 174). 
211. Cultureel centrum (enquête 174). 
212. Trottoirs: de tegels liggen heel vaak zeer ongelijk. In onze straat (Gerard Terborgstraat) wonen veel 

oudere mensen. Je moet oppassen om niet te vallen (enquête 175). 
213. Bij het reinigen van de straatgoten is het aan mijn straatkant bijna nooit mogelijk omdat de auto’s 

maar aan 1 zijde mogen parkeren (enquête 175). 
214. Een kleine voortuin met wat groen, liefst met een hekje (enquête 176). 
215. Camera in de Kerksteeg, zelfs al gaat dat ten koste van de privacy van ons gezin omdat ook een 

gedeelte van onze tuin zichtbaar zou kunnen zijn. Een waarschuwingsbord erbij, dat schrikt sowieso 
al af. Mag zelfs aan mijn woning hangen (enquête 178). 

216. Willem Dreestraat (over het Koningsplein) betere snelheid beperkende maatregelen treffen, zoals 
drempels/camera’s (enquête 179).  

217. Beter toezicht hangjongeren (enquête 179).  
218. Geluidsoverlast scooters (enquête 179). 
219. Winkelstraat Koningshof beter schoonhouden (enquête 179).  
220. Grootte van de bomen op Koningsplein beperken, beperkt nu ons uitzicht (enquête 179). 
221. Kuyperschool opruimen/ontwikkelen (enquête 179).  
222. Parkeren Blaak voor vergunningshouders (enquête 179).  
223. Uitrit parkeergarage (privé) Baljuwstraat erg gevaarlijk. Plaats een hekwerk ter voorkoming dat 

voetgangers direct voor de uitrit lopen (enquête 179). 
224. Voldoende aanbod betaalbare huurwoningen voor ouderen (enquête 180). 
225. Winkelgebied vuurwerkvrij (enquête 181). 
226. Geen brommers/scooters in het Centrum (enquête 182). 
227. Geen auto’s door de Schoutstraat / Willemdreesstraat (enquête 182). 
228. Laden/lossen alleen tussen 05:00 en 11:00 uur en beter toezicht hierop (enquête 182). 
229. Een (betere) oplossing voor het verkeer naar het Centrum via de Sint Jorisstraat. De Sint Jorisstraat 

is nu niet bepaald een leuk begin van Ridderkerk. Misschien verkeersluw maken met meer horeca 
en leuke terrasjes (enquête 183)? 

230. Nog lang te kunnen blijven wonen op de Koninginneweg 46 (enquête 187). 
231. Modewinkel met grote maten (enquête 188). 
232. Absoluut geen tram door de wijk (enquête 195). 
233. Meer groen (enquête 196).  
234. Idee. Onze bloemperken aan de voorkant van de flat (Mr. Kesperweg) liggen altijd vol met afval van 

papier, plastic enzovoort, het waait erin en geeft een slordige indruk. Is het mogelijk dat die tuintjes 
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worden dichtgemaakt en daarvoor leuke plantenbakken of schalen voor in de plaats te zetten? Dan 
waait er geen rommel in en is het een netter gezicht. Ook geeft het veel meer speelruimte voor 
kinderen (enquête 197). 

235. In verband met eenzijdig parkeren worden de stoepgoten nooit schoongemaakt aan de oneven kant 
van de Gerard Terborghstraat. Kan er van te voren een aankondiging worden gegeven waardoor 
bewoners hier rekening mee kunnen houden? Door slecht onderhoud van de verschillende 
achterpaden ontstaan er vooral voor ouderen onveilige situaties, zoals grote waterplassen en 
ongelijk liggende toeptegels. Kunnen huiseigenaren hiervoor aansprakelijk worden gesteld (enquête 
198)? 

236. Meer parkeerplekken (enquête 200). 
237. Vaker schoonmaken van stoepen en openbaar groen (enquête 200). 
238. Op elke hoek een invalideoprit van de stoep (enquête 200). 
239. Zie het stuk opgesteld door de Bewonersgroep CentrumVisie. Geen vrachtverkeer in het Historisch 

Centrum, upgraden van het Jorisparkje en deze een gebruiksfunctie geven, eenrichtingsverkeer / 
afsluiten van de Sint Jorisstraat en daar ruimte maken voor terrasjes / leuke winkeltjes, aandacht 
voor de inrichting en het behoud van het Historische Centrum, een meer bruisend en ondernemend 
Ridderkerk waarbij gemeente, ondernemers en burgers elkaar versterken (enquête 201).  

240. Betere parkeergelegenheid rondom de Dr. De Visserstraat en parkeervakken laten maken in 
verband met asociaal parkeergedrag (enquête 202). 

241. Beter onderhoud aan de huizen, ook al is dit de verantwoording van de eigenaren. Laat de 
gemeente deze mensen er eens op aanspreken (enquête 205). 

242. Het is wel jammer dat er aardig wat winkels verdwijnen en er daardoor leegstand ontstaat. Het is te 

hopen dat daar verandering in komt. (enquête 207)  

243. Een gezelliger en autoluw Centrum met goed cameratoezicht en waar mogelijk groenvoorzieningen 
(enquête 209).  

244. Meerdere winkels zoals de Action, games, Wibra, hobbyzaak zoals visspullen en knutselen 
(enquête 210). 

245. Een mooie (overdekte) speelplaats voor kinderen in de toekomstige nieuwe wijk en een klein 
park/ontmoetingsplaats (enquête 212). 

246. Veel leegstand van winkels in het Centrum. Zou het leuk vinden om nieuwe winkels te zien zoals 
een Action of Blokker (enquête 214). 

247. Ik zou hier graag nog een tijdje wonen! Het is een rustige en vriendelijke buurt, alsof je op vakantie 
bent (enquête 215). 

248. Geen tram door de wijk heen duwen, alternatief is om helemaal geen tram (voorkeur of parallel aan 
de Rotterdamse weg (enquête 216). 

249. Dat de stoep vaker wordt geveegd. Nu gebeurt dat niet. De stoep voor het stadhuis wordt elke 
maandag geveegd (enquête 216). 

250. Het in- en uitrijprobleem oplossen van de parkeergarage aan de Jan Steenstraat en wat meer blauw 
op straat ’s avonds (enquête 217). 

251. Het los probleem en het vrijlaten voor het in- en uitrijden voor onze parkeergarage. Ook meer blauw 
op straat ’s avonds (enquête 218). 

252. Ik kijk vanuit mijn woning op het Sint Jorisplein. Wat ik zo jammer vind is dat de vuilcontainers als ze 
geleegd zijn soms nog blijven staan, vaak tegen en tussen de beelden. Wat ik zo mooi zou vinden is 
een hekje om de beelden met bijvoorbeeld struikjes ertussen in plaats van containers (enquête 
219). 

253. Wij wonen tegenover de Dr. Kuyperschool, het gebouw wordt er niet mooier op. Rondom het 
gebouw staat veel onkruid, daar wordt niet veel aan gedaan (enquête 221). 

254. Op het Koningsplein/Schouwstraat is de snelheid 30 km per uur bepalen en handhaven! Bomen op 
Koningsplein toppen. Winterverlichting in de bomen op het Koningsplan, gaf het plein een vriendelijk 
en vrolijk aanzien (enquête 222). 

255. Dat mensen die overlast veroorzaken eerder en harder worden aangepakt (enquête 223). 
256. Meer groen voor de deur, minder geluidsoverlast en verkeer. Eventueel een vijver met gezellige 

looppaadjes en vooral meer groen (enquête 228). 
257. Dat we nog jaren rustig kunnen blijven wonen in Ridderkerk met in de toekomst zo nodig 

aanpassing (enquête 231). 
258. Dat mijn tuin geen kattenbak meer is. Er wonen hier veel gezinnen met 1 of meer katten. Ze lopen 

buiten, sproeien tegen auto’s, liggen op de auto’s. Bij honden moet je een zakje bij je hebben, katten 
bevuilen de buurt ook. Kinderen willen ook spelen. Katten binnen houden dan zijn ze niet tot last of 
belasting betalen net als voor een hond (enquête 233). 

259. Winkels zoals Action (enquête 235). 
260. Zondagmiddag winkels open (enquête 235). 
261. Verder ben ik heel blij en heel trots op onze wijk (enquête 235)!! 
262. Hoop dat het zo veilig blijf, sociaal, psychisch en lichamelijk (enquête 235). 
263. Ik zou graag willen zien dat de Sint Jorisstraat en directe omgeving zou worden aangepakt. Maak 

van de Sint Jorisstraat een autovrije straat en maak er een authentiek stukje oud-Ridderkerk van 
met “hoogwaardige horeca” en kleine winkels met uitstraling die past bij één van de laatste stukjes 



59 
 

oud-Ridderkerk. Mijn wens/droom: een stukje authentiek oud-Ridderkerk als aanvulling op de 
Kerksingel en met als positief effect en minder horecaoverlast (enquête 236). 

264. Meer controle door de weeks van politie en in het weekend. Er wordt veel vuil op de 
parkeerplaatsen gedumpt. En er wordt regelmatig gedeald (drugs??) op de grote parkeerplaats bij 
het gezondheidscentrum, vooral door de weeks/’s avonds (enquête 238). 

265. Meer gelegenheden voor de kinderen in de straat. De afgelopen jaren heeft er een heuse babyboom 
plaatsgevonden (enquête 240). 

266. Ondanks hoge leeftijd woon ik nog zelfstandig, dit wordt moeilijker! Een woon-zorgcomplex zou in 
het Centrum welkom zijn, geen koop maar huur (enquête 241). 

267. Ik hecht waarde aan een levendig Centrum met een divers aanbod van winkels en horeca. 
Tegengaan van leegstand. Waken voor verschraling van het aanbod (enquête 242).  

268. Meer contact met de buren die in dezelfde portiek wonen zoals barbecue, burendag of Nieuwjaars 
borrel (enquête 243).  

269. Strenger handhaven tegen vuil op straat (enquête 244). 
270. Strenger handhaven tegen vernielingen, graffiti (enquête 244). 
271. Vervuild straatbeeld door tv schotels die tegen regels van Woonvisie toch overal buiten de gevels 

hangen (enquête 244). 
272. Zou graag het plantsoen voor ons huis opgeknapt willen zien. Bomen inkorten hier hebben we alle 

jaargetijden last van luis, blad, zaad et cetera. De bomen worden te groot en daardoor donkere 
omgeving. Veel honden worden uitgelaten voor ons huis. Het plantsoen ligt er vol mee. Meer 
parkeervakken (enquête 245).  

273. Meer controle tegen asociaal burengedrag en daar streng tegen optreden. Bijvoorbeeld met Oud en 
Nieuw streng optreden tegen te vroeg vuurwerk afsteken, meestal halverwege november al 
(enquête 246). 

274. Huizen beter controleren op geluidsisolatienormen, want daar voldoen de meeste huizen hier echt 
niet aan. (enquête 246). 

275. Meer groen, geen hondenpoep, dat ik mijn eigen auto kwijt kan en een winkel in de straat (enquête 
249). 

276. Meer gele bakken (enquête 251). 
277. Speel- en uitlaatplaatsen voor honden, met hekken er om heen (enquête 251). 
278. Meer groen en bomen en bijhouden door gemeente (enquête 251). 
279. Meer aan de inwoners denken door middel van meer politietoezicht aan de Kievitstraat, dag en 

nacht (enquête 251). 
280. Ambulance in Ridderkerk (enquête 251). 
281. Zie de toelichting bij vraag 24 (enquête 252). 
282. Een veilige wijk met ruim baan voor fietsers (enquête 252). 
283. De Sint Jorisstraat bij het parkje ernaast betrekken (enquête 252). 
284. Koningsplein zonder auto, bus en brommer verkeer (enquête 253). 
285. Bebouwing Centrumplan afgehandeld c.q. leeg grasveld schone weg en huizen erop. Plein is dan 

pas af (enquête 253). 
286. De parkeerplaats tussen de Koninginneweg en Slotemaker de Bruïnestraat is geen openbare 

parkeerplaats maar alleen voor bewoners, als ik mijn moeder ophaal voor een ziekenhuisbezoek 
kan ik mijn auto nergens parkeren (enquête 254).  

287. Meer groen en behoud van bomen(enquête 256). 
288. Afwikkeling doorgaand verkeer (enquête 256). 
289. Meer zichtbaarheid politie (enquête 256). 
290. Onze wensen zijn veel sociale woningbouw, onder andere eengezinswoningen laagbouw (enquête 

262).  
291. Meer nieuwbouw en huizen in de Mr. Troelstrastraat vernieuwen, goed isoleren voor minder 

geluidsoverlast (enquête 263). 
292. Meer aandacht en controle op bewoners die hun huis verwaarlozen. Ons huis is slecht verkoopbaar 

door verwaarloosde woning van buren (enquête 265).  
293. Snelheidsvermindering in de Frans Halstraat (enquête 266). 
294. Controle op zwerfvuil van de weekmarkt (enquête 266). 
295. Voetpaden opnieuw betegelen waar nodig (enquête 266). 
296. Het verplaatsen van de weekmarkt naar een andere plaats in de gemeente. Deze geeft elke vrijdag 

overlast vanaf ongeveer 5:00/5:30 uur in de morgen. Daar mag wel eens iets aan gedaan worden 
(enquête 267). 

297. Dat er ingegrepen wordt in de situatie op Ringdijk 102 – 104 (enquête 268). 
298. Meer seniorenwoningen (enquête 269). 
299. Meer groen (enquête 269). 
300. Meer voorzieningen voor ouderen (enquête 269). 
301. De wijk Centrum is multicultureel, misschien een grote braderie/markt  op het Centrum voor 

kennismaking (enquête 272)? 
302. Meer consequente beveiliging in het dorp (enquête 274). 
303. Let op de criminaliteit (enquête 274). 
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304. Mijn vrouw werkt in het dorp en als er wat is, is de politie te laat of ze zijn er niet, dit is heel erg 
(enquête 274). 

305. Ik heb een idee voor mijn wijk, die helaas een droom zal blijven. In de Combinatie heb ik gelezen 
dat het stuk grond waarop de oude Kuyperschool staat, zal worden bebouwd met woningen. 
Hierdoor raak ik (en mijn medebewoners) het zicht op het groen kwijt. Ergens hoopte ik dat hier een 
plantsoen met vijver et cetera zou worden gerealiseerd. Dit zal voor mij (nu) dus een droom blijven 
(enquête 275). 

306. De bocht Karnebeekweg/Frans Halsstraat is onveilig (enquête 279). 
307. De Karnebeekweg is een racebaan (enquête 279). 
308. Zie toelichting vraag 24 (enquête 283).  
309. Dat er goed wordt gelet op onveilige situaties vooral voor kinderen/fietsers (enquête 284). 
310. Meer bezette winkelpanden, leegstand veroorzaakt armoedesfeer (enquête 286). 
311. Fietspad langs het Centrumplein (enquête 286). 
312. Geen tram in Ridderkerk, gevaarlijk, geldverspilling want het zal de kosten niet kunnen opleveren. 

En het is bovendien een traag vervoersmiddel (enquête 286). 
313. Ten aanzien van verkeersveiligheid & openbare ruimte kan er beslist geen tram door het Centrum 

(enquête 287). 
314. Geluidsoverlast (enquête 287). 
315. Inbreng op toen al rommelige infrastructuur (enquête 287). 
316. Kruisingen met fietsers, ongevallen (enquête 287). 
317. Lage bezetten (nu ook lege bussen) (enquête 287). 
318. Dat er niet meer van dit soort “hotels” voor Polen of dergelijke zomaar gekocht kunnen worden door 

uitzendbureaus of wat dan ook. Het is niet mogelijk om met hen een band op te bouwen als buur. 
Dit is het begin van de verloedering. In ieder geval niet tussen gezinnen (enquête 291). 

319. Kerkweg; aan één zijde parkeren + extra parkeerplaatsen realiseren door schuine parkeervakken en 
eenrichtingsverkeer ervan te maken (enquête 292). 

320. Goede bestemming geven aan groenstrook hoek Jan Luykenstraat/Kerkweg (is nu een 
hondenpoepplaats) (enquête 292). 

321. Waarschijnlijk is dit het verkeerde antwoord, maar ik zou graag wat meer controle op 
uitkeringsfraude willen in de wijk. Er wordt hier veel gefraudeerd. Het gaat om samenwonen maar 
niet bij elkaar ingeschreven op hetzelfde adres, zwart werken, autohandel voor de deur. Deze 
mensen zorgen daarnaast voor veel (geluid)overlast. De wijk het Centrum is verder prima (enquête 
293). 

322. Geen tram in ons al “verkeersdrukke dorp” erbij! Er ligt een mooi busnet, waarmee je naar tal van 
bestemmingen kan komen (enquête 294). 

323. Duidelijkheid op het eerste stuk weg van de Schoutstraat naar de Albert Heijn tussen de 
Baljuwstraat  

324. In elk geval een parkeerverbod op dit kleine stuk straat en een duidelijke aangeving dat dit een 
rijstraat is. Dit is voor ieders veiligheid (enquête 295). 

325. Ik zou graag zien dat het voetbalveld naar een andere locatie gaat en er een gerichte 
snelheidscontrole plaats vindt (enquête 296). 

326. Beter onderhoud trottoirs,, groenvoorziening en herinrichting parkeersituatie. Er is hier veel 
achterstallig onderhoud, vergeleken met een wijk als Drievliet. Er wordt niet omgekeken naar deze 
wijk (enquête 298). 

327. Wij wonen in de wijk die gesloopt wordt. Wij zouden graag in die zelfde wijk blijven wonen en dan in 
een betaalbare woning (appartement) (enquête 300). 

328. Ik wil graag deelnemen aan de activiteiten. Woon hier nog geen 2 jaarm naar zie wel een aantal 
dingen/onderwerpen waar ik een mening over heb. Ik ben zelf werkzaam in de R.O. en organiseer 
ook participatietrajecten (enquête 302). 

329. Verbetering verkeersveiligheid (enquête 303). 
330. Meer parkeerplekken (enquête 303). 
331. Verlichting schuur (enquête 303). 
332. Meer agenten in de wijk (enquête 303).  
333. Vaker afvalcontainers legen in verband met de winkels en snackbars (enquête 303). 
334. Bioscoop (enquête 307). 
335. Betere bebording voor vrachtverkeer, zodat zij de minst lastige routes kunnen volgen (enquête 310). 
336. Herinrichting in Sint Jorisstraat om voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsen enzovoort veilig te stellen 

(enquête 310). 
337. Meer klein groen langs de achterkanten van De Ridderhof, is een lelijke achterkant (enquête 310). 
338. Aanpak van leegstaande winkels, zodat het sociaal aantrekkelijker en stimulerende wordt om daar 

naartoe te gaan (enquête 310).  
339. Ik zou een leuke hangplek voor de jeugd willen waar ze geen overlast veroorzaken (enquête 313). 
340. Leuke speeltoestellen voor kleine kinderen (enquête 313).  
341. Een looppad na regen is het er erg nat, Gerard Doustraat (enquête 315).. 
342. Kermis in het Centrum in plaats van bij De Fakkel, andere gemeente kan/doen ze het wel, 

bijvoorbeeld Dordrecht, Tilburg (enquête 317). 
343. Meer vrij liggende fietspaden (enquête 318). 
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344. Beter openbaar vervoer, ook buiten de spitstijden (enquête 318). 
345. Meer speelvoorzieningen voor kinderen (enquête 318). 
346. Oplossing voor leegstand winkels. Het kan toch niet zo zijn dat eigenaren van lege panden liever 

geen huurinkomsten hebben dan lagere huren? Geeft ongezellige aanblik en jaagt publiek weg naar 

andere winkelcentrums. Tevens een beperkte keuze van aanbod. Zet eigenaren en 

projectontwikkelaars onder druk, zet maximale leegstandsduur in contract (enquête 319). 

347.  Minder verkeer langs mijn huis, minder stank en luchtverontreiniging. Ik kwam op mijn 22
e
 jaar in 

Ridderkerk de praktijk waarnemen van een college op de Lagendijk. Links Polder, rechts polder 
enzovoort. Nu is alle volgebouwd, het stinkt, mensen (sommige ) denken dat zij hier alleen wonen. 
In Nederland (westen) wordt alles volgebouwd, jammer (enquête 320)! 
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4 Adviezen op input participatie 
 

Thema  Suggestie / idee Vraag Advies aan college 

1. Centrum: een bruisende wijk: Verlevendiging / vergroten uitstraling / Voorzieningen / Evenementen / 
Horeca 

 A Weekmarkt op 
andere locatie in het 
centrum.  

Hoe ligt dat bij de 
ondernemers? 
Haalbaarheidsonde
rzoek heeft 
plaatsgevonden 
(wanneer?)? 

Weekmarkt midden in winkelgebied ligt erg 
gevoelig bij ondernemers. Eerder onderzoek 
heeft opgeleverd dat een weekmarkt op het 
Koningsplein niet mogelijk is vanwege de fysieke 
inrichting van het plein (aflopend naar het 
midden).  
ADVIES: Wensen van winkeliers t.a.v. weekmarkt 
inventariseren bij gesprekken over toekomstvisie 
detailhandel. 

 B Ingangen 
winkelcentrum smal 
(garage Koningshof) 
of onopvallend (AH 
Ridderhof) 
Onderzoeken of 
entrees 
aantrekkelijkere 
uitstraling kunnen 
krijgen 

Eigenlijk zijn de 
vastgoedeigenaren 
er van. Kan dit 
onderdeel worden 
van aanpak 
leegstand etc. 
Kunnen we dit in 
WOP een plek 
geven? 

Meenemen in overleg met vastgoedeigenaren en 
aandachtspunt bij opstellen toekomstvisie 
detailhandel. Opnemen in WOP en benoemen 
dat thema in toekomstvisie detailhandel wordt 
uitgewerkt. 
ADVIES: Opnemen in detailhandelsvisie 

 C Onderzoeken of lege 
panden 
winkelcentrum 
tijdelijk ingericht 
kunnen worden als 
atelier. 

Zie 1 B Is al besproken met vastgoedeigenaren. Zij staan 
hier positief tegenover, maar is in de praktijk 

moeilijk voor hen. De vastgoedpartijen hebben 
het liefste een huurder die er langere tijd zit 
en geld in het laatje brengt. Op het moment 
dat zij een leegstaand pand door een 
maatschappelijke organisatie laten gebruiken 
levert en (a) geen of minder geld op en is (b) 
het pand niet beschikbaar als zich een 
stabiele huurder meldt. 
Tijdelijke inrichting van lege panden (door 
niet-commerciële partijen) zou dus alleen 
kunnen als die het pand direct weer leeg 
opleveren als zich een goede (commerciële) 
huurder meldt. Dit alles levert veel regelwerk 
op voor de vastgoedpartijen zonder dat hier 
geld tegenover staat. Het leeg laten staan 
van panden is dan in de praktijk 
aantrekkelijker (levert ook geen geld op, 
maar zorgt tenminste niet voor 'gedoe'). 
ADVIES: overlaten aan vastgoedeigenaren 

 D Hoe om gaan met 
winkelstrips. Er is 
behoefte aan 
winkels in de buurt 
(slager, bakker etc) 

Kunnen we daar 
iets mee? 

Dit zijn landelijke ontwikkelingen die niet te 
stoppen zijn. Bij uitstek een thema om in de 
toekomstvisie voor de detailhandel te 
onderzoeken. 
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maar die verdwijnen 
steeds meer.  

ADVIES: Opnemen in WOP en benoemen dat 
thema in toekomstvisie detailhandel wordt 
uitgewerkt. 

 E Behoefte aan meer 
evenementen+activit
eiten op 
koningsplein voor 
brede doelgroep uit 
hele gemeente en 
regio. 

Hoe kan de 
gemeente inspelen 
op die behoefte? Is 
dat een taak voor 
de gemeente?  
 
Waar komt de 
behoefte vandaan 
en waar bestaat die 
uit? 

De gemeente organiseert geen evenementen. 
Wel faciliteert de gemeente bij evenementen, als 
dat mogelijk en nodig is. Dat staat in het 
evenementenbeleid van de gemeente. 
Organiseren doen anderen. Als je invloed wilt 
uitoefenen op de doelgroep – of op het thema, of 
de invulling van een evenement: sluit je aan bij 
een organisator zoals de Stichting Evenementen 
Ridderkerk (SER) en organiseer samen met 
anderen de evenementen die je graag ziet.  
ADVIES: De mogelijkheden om het plein meer te 
gebruiken en de werkelijke behoefte daaraan 
onderzoeken. Het onderzoek richt zich op de 
behoefte en op eventuele thema’s voor 
evenementen op het plein. In dat onderzoek ook 
de gemeentelijke wensen meenemen, 
bijvoorbeeld city-marketing. 

 F Evaluatie 
evenementen/activit
eiten op 
koningsplein met 
bewoners van 
koningsplein  

Hoe gaan wij hier 
bij de 
evenementen op 
het Koningsplein 
mee om? 
 
 
 

De gemeente kan/zal bij de evaluatie van grote 
evenementen op het Koningsplein de 
omwonenden erbij betrekken. Hoe? De 
organisator moet dan in de brief waarin de 
organisator het evenement vooraf bij de 
bewoners aankondigt en waarschuwt voor 
mogelijke overlast een vraag opnemen waarin hij 
de betreffende bewoner vraagt een mail te 
sturen naar xxxx@xxxx.nl waarin hij/zij aangeeft 
betrokken te willen worden bij de evaluatie van 
het evenement. 
ADVIES: Opnemen evaluatie in afspraken met 
organisatoren evenementen. 

 G Opzetten structurele 
samenwerking 
horeca en gemeente 
via vaste 
contactpersonen en 
overleg. 

Is dit wenselijk? Op dit moment is er geen structureel overleg. Er 
wordt een overleg georganiseerd wanneer 
bepaalde thema’s hierom vragen. 
Ondernemers vragen om een structureel overleg, 
ook om lopende zaken te kunnen bespreken. 
ADVIES: Suggestie is om een dergelijk overleg 
ambtelijk te organiseren, waarbij de 
burgemeester aansluit op basis van de agenda.  

 H Horecabeleid:  
horeca heeft gevoel 
dat dit ontbreekt. 
Horeca zou graag 
samen met 
gemeente beleid 
ontwikkelen om 
horeca te 
stimuleren. 

Welke horeca wil je 
in het Centrum? 
Clustering op 
Koningsplein of 
juist niet? 
Mogelijkheden om 
hierop te sturen? 

Horecabeleid is ontwikkeld en zal dit jaar worden 
vastgesteld i.v.m. de nieuwe drank en 
horecawetgeving. Hierover wordt de horeca nog 
ingelicht. 
In ieder geval is de wens van het college om 
hoogwaardige horeca te stimuleren. Clustering 
van (hoogwaardige) horeca op het Koningsplein 
biedt mogelijkheden om met evenementen 
samen te werken. Om de hoogwaardigheid te 
behouden en controle te houden op wie een 

mailto:xxxx@xxxx.nl
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horecavergunning aanvraagt, wordt, zal de 
diegene die de vergunning aanvraagt in het kader 
van de wet Bibob gescreend worden, indien 
daartoe aanleiding bestaat. Er is een parapluplan 
Horeca vastgesteld, dat ook vertaald is in 
bestemmingsplannen. 
ADVIES: Aanvragen voor horecavergunningen 
worden op basis van bestemmingsplannen en 
wetgeving getoetst. De gemeente kan niet 
toetsen op economische levensvatbaarheid. 

 I Onderzoeken 
mogelijkheden 
aantrekken 
dagtoerisme 
Historisch Centrum. 
Bijv. meenemen in 
route historische 
hoogtepunten 
Ridderkerk 

Is ook actiepunt 
oude WOP. Wat is 
stand van zaken? 

In 2010 is de Cultuurhistorische route Ridderkerk 
gepubliceerd. Het Centrum is daarin opgenomen. 
Accentueren van bijzondere plekken moet nog 
gebeuren. Hieronder wordt voornamelijk 
verstaan dat er een beschrijving wordt gemaakt 
van de bijzondere monumentale gebouwen in 
het Centrum. De route is (tijdelijk) niet zichtbaar 
op de gemeentelijke website, aangezien hij niet 
compleet is voorzien van genoemde 
beschrijvingen. 
ADVIES: Alsnog accentueren Cultuurhistorische 
route door het Centrum. 

 J Behoefte aan meer 
bewegwijzering naar 
Koningsplein/ 
‘horecaplein’ 

Is dit mogelijk / 
wenselijk? 

De ANWB borden geven richtingen aan als 
‘plaatsnamen’ en ‘P-route’. Voor automobilisten 
is belangrijk dat zij naar de parkeerlocaties 
(garage /op straat), voor het winkelcentrum 
worden verwezen. Want daar zitten de winkels. 
En niet zo zeer naar het plein. In het 
voetgangersgebied wordt er wel naar belangrijke 
‘punten’ verwezen.  
NB: 
De p-route stuurt de automobilisten op een 
correcte manier naar p-locaties. 
ADVIES: Vanuit de St. Jorisstraat en 
winkelcentrum een verwijzing naar Koningsplein/ 
‘horecaplein’ aanbrengen. 

Thema  Suggestie / idee Vraag Advies aan college 

2. Centrum: een sociale en zorgzame wijk: vergrijzing, zorg, wmo, sociale samenhang 

 A Er is een gebrek aan 
ontmoetingsplekken. 
Er wordt gezocht 
naar een geschikte 
locatie. 

Welke 
mogelijkheden zijn 
er? 

Ontmoetingsplekken zijn niet per definitie fysieke 
locaties, je kunt ook denken aan trapveldjes en 
hangplekken. 
Als het gaat om een fysieke locatie, er wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het 
gebouw Koningsplein 2 onder andere een 
wijkfunctie te geven. 
ADVIES: Zodra duidelijk is welke locatie 
beschikbaar is, samen met bewoners en 
maatschappelijke partners een invulling voor 
deze locatie ontwerpen. 
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 B Wijkgebouw / 
ontmoetingsplaats 
wordt gemist. Zou 
plek moeten zijn 
voor alle inwoners 
van het Centrum. 

Welke 
programmering 
moet een 
ontmoetingsplek 
(wijkgebouw) 
hebben? Hoe 
bereik je meeste 
doelgroepen / 
bewoners? 

Laat het aan de wijkbewoners over; 
ondersteuning waar nodig.   
ADVIES: Bewoners benaderen via verschillende 
wegen (scholen, brief/uitnodiging, twitter, leuke 
opstartbijeenkomst) en betrekken bij invulling 
van (programmering) locatie. 

Speel-
terrein
en 

C Behoefte aan meer 
trapveldjes/speelterr
einen (openstellen 
schoolpleinen 

Wat is er mogelijk? Alle speelterreinen in het 
herstructureringsgebied Woonvisie worden 
bekeken n.a.v. plannen Woonvisie en 
Centrumplan.  Daarnaast zijn verschillende 
locaties in ontwikkeling, te weten:  
Locatie Mr. Kesperweg: aan de hand van de 
uitkomsten van de participatie ( Woonvisie/ 
bewoners) wordt een ontwerp gemaakt. 
Uitvoering wordt verwacht in het 2e kwartaal.  
Locatie Albert Cuypstraat: Participatie heeft 
geleid tot aanpassing van het ontwerp. Definitief 
ontwerp ligt bij de bewoners. Uitvoering wordt 
verwacht in het 2e kwartaal van 2014. 
Locatie Frans Halsstraat: plaatsing tafeltennistafel 
bij trapveld. Uitvoering 1e kwartaal 2014. 
ADVIES: Om voldoende speelruimte te realiseren 
keuzes maken t.a.v. openstellen schoolpleinen, 
o.a. bij de Schaepmanschool, speelterreinen van 
Woonvisie of nieuwe aanleg. Dit in overleg met 
scholen en omwonenden. 

 D Buurtsportlocatie Welke behoefte is 
er? Zowel aan 
activiteiten als aan 
inrichting. 

Jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen 
halen behoeftes op t.b.v. inrichting en 
activiteiten. 
ADVIES: Op basis van onderzoek locatie Frans 
Halsstraat verder inrichten als buurtsportlocatie. 

 E Jeugdsoos het 
Hooftkwartier 

Kan de soos langer 
en vaker open zijn? 

De jeugd heeft aangegeven het aanbod in 
jeugdsoos het Hooftkwartier positief te 
waarderen. Zij zou graag zien dat de soos langer 
en vaker open is, omdat zij weinig andere 
gelegenheden hebben elkaar te ontmoeten. 
ADVIES: Onderzoeken of het Hooftkwartier 
langer en vaker open kan zijn, waarbij de jeugd 
ook een stuk eigen verantwoordelijkheid krijgt en 
neemt. 

Zorg F Stimuleren 
vrijwilligerswerk 

Specifieke aanpak 
Centrum? 

ADVIES: Zorgvragen, die concreet zijn, kunnen 
worden opgenomen in vacaturesysteem 
Connect2Act. De informele vrijwillige inzet vind je 
door ontmoeting in de buurt te bewerkstelligen. 
Dit zou kunnen in het wijkgebouw. 

 G Aanpak voor 
bijzondere 
doelgroepen bijv. 

Doen we dit 
wijkgericht? Is er al 
een aanpak voor 

Op grond van de AWBZ bestaat er de 
mogelijkheid van groepsbegeleiding (heet ook 
wel dagbesteding). Dit is voor alle doelgroepen 
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psychiatrisch 
patiënten. 

het Centrum? (psychiatrie, Verstandelijke beperking, somatisch, 
psychogeriatrisch, lichamelijke beperking) 
beschikbaar. Dit kan arbeidsmatig zijn of meer 
recreatief. Daarnaast is er een AWBZ voorziening 
“open inloop GGZ” (zonder indicatie kunnen 
inwoners binnenlopen, o.l.v. coördinator zorgen 
ze zelf voor invulling van zinvolle 
activiteiten/ontmoeting). Deze wordt op één plek 
in Ridderkerk verzorgd door de Pameijer. 
Inmiddels stelt de Pameijer dit open voor alle 
doelgroepen en betrekt de buurt erbij. De 
bedoeling is dat we vanaf 2015 als dit een taak 
van de gemeente word, dit door ontwikkelen. De 
visie is dat we gaan werken naar combinatie van 
de open inloop en meer recreatieve dagbesteding 
vanuit een laagdrempelig inloopcentrum vanuit 
de wijken. We gaan uit van combineren van 
doelgroepen waar dat kan. 
Inmiddels zijn er diverse combi’s met Aafje, 
Riederborgh, Karaat, Pameijer en SenW.  
Als er gekozen zou worden voor een 
laagdrempelige inloop in het wijkcentrum, dan 
kunnen doelgroepen uit de Wmo daar ook 
gebruik van maken.  
ADVIES: Meenemen in de besprekingen met 
partners in het kader van de decentralisatie 
AWBZ en het bestuurlijk contracteren. Daarbij 
moeten dan ook afspraken gemaakt worden over 
de financiën. 

 H Instroom van 
“nieuwe” bewoners 
na de 
herstructurering van 
Woonvisie. 

Hoe gaan we er 
voor zorgen dat de 
nieuwe inwoners 
zich snel thuis 
voelen in hun 
nieuwe omgeving? 

Woonvisie gaat een deel van het Centrum 
herstructureren. Daarmee zullen er veel nieuwe 
inwoners in de wijk komen. Ervaring leert dat 
mensen zich meer thuis voelen in hun wijk als zij 
elkaar kennen. Dat willen we actief stimuleren 
i.s.m. onze partners in de wijk. 
ADVIES: Introductie en ontmoeting stimuleren. 
Burendag, gebruik tussenruimtes bij flats, 
buurtborrel en communicatie stimuleren. 
Huismeesters en wijkbeheerders van Woonvisie 
laten bewoners kennis maken met elkaar. 

 I Diversiteit in de wijk: 
aanwezigheid grote 
groep bewoners van 
allochtone afkomst 
(participatie) 

Hoe gaan we 
ervoor zorgen dat 
de genoemde 
groep bewoners 
actiever wordt in 
de wijk en meer 
mee doet aan 
participatieactivitei
ten? 

Op zoek naar sleutelfiguren. Probleem is dat het 
vaak om veel verschillende culturen gaat. 
ADVIES: Huisbezoeken en integrale aanpak met 
wijkagent, consulent Wijken, SD, Maatschappelijk 
werk, e.d. 

Thema  Suggestie / idee Vraag Advies aan college 

3. Centrum, een wijk waar het goed wonen is: ruimtelijke ontwikkelingen 
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 A Behoefte aan meer 
parkeermogelijkhede
n in woonstraten 
(gaat niet om het 
winkelcentrum), 
parkeerplekken 
conform norm 
realiseren.  

Onderzoeken 
invoeren 
parkeervergunning
stelsel en 
mogelijkheden 
extra 
parkeerplekken? 
 

Bij het herstructureringsplan van woonvisie in het 
centrum worden de actuele parkeernormen 
gehanteerd. Dit zal zorgen voor meer 
parkeercapaciteit ten opzichte van de huidige 
capaciteit. 
Vergunningstelsel is er al. Bewoners moeten 
behoefte kenbaar maken aan de gemeente. Dit 
houdt in dat 75% van een woonstraat voor 
vergunningparkeren is en dat zij bereid zijn +/- 
€80 per jaar te betalen voor een vergunning. 
Parkeeronderzoeken hebben aangetoond dat er 
veelal sprake is van dubbelgebruik in de 
schilgebieden rondom het winkelcentrum. 
Overdag parkeren de langparkeerders (mensen 
die in het centrum werken) en ’s avonds de 
bewoners. 
De Module Parkeren (visiedocument) beschrijft 
de aanpak in woonstraten (bij aangetoonde 
parkeerdruk). Eerst wordt er gekeken of door 
beter te parkeren de huidige capaciteit beter 
benut kan worden. Wanneer alles is gedaan om 
dit te bereiken, dan kan er gekeken worden of er 
fysiek mogelijkheden zijn om extra 
parkeerplaatsen aan te leggen (bijvoorbeeld door 
‘snippergroen’ op te offeren). 
ADVIES: Geen extra maatregelen om 
parkeermogelijkheden te vergroten. Uitvoeren 
huidig beleid. Consequentie is dat mensen soms 
wat verder moeten lopen naar hun 
parkeerplaats. 

-groen B Onderzoeken 
mogelijkheden 
anders inrichten 
groenstrook 
Rembrandtweg/van 
Karnebeekweg. 

Wat zijn 
mogelijkheden? Is 
daar al eens 
onderzoek naar 
gedaan? 

De grootste wijzigingen hebben in de afgelopen 
jaren plaatsgevonden. Het gebied heeft in de 
afgelopen jaren al de nodige wijzigingen 
ondergaan: 
- Nieuwe bomenrij Rembrandtweg 
- aanpassen en verleggen van de waterpartijen en 
de looproute 
- meer aandacht voor natuurlijke oevers 
In de omliggende woonbuurten is weinig groen. 
Bewoners geven aan graag een groenere 
woonomgeving te hebben. 
ADVIES: Met bewoners uit de omgeving 
bespreken welke wensen en mogelijkheden er 
zijn om deze groenstrook een functie als wijkpark 
te geven. 

 C Onderzoeken 
omvormen 
braakliggende 
terreinen tot 
functionele plekken 
(bv. Speeltuin) 

 Kan gedaan worden o.b.v. concrete locaties, bijv. 
bij GAMMA. RO toetst inzake bestemmingsplan. 
Spelen toetst of een locatie een logische / 
wenselijke plek is voor een speelvoorziening 
o.b.v. speelbeleid. 
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ADVIES: De gemeente gaat actief op zoek naar 
tijdelijke inrichting van het terrein bij de hoek 
Westmolendijk – Havenstraat. Dit zou kunnen 
door er looppaden aan te leggen. Bij een 
uiteindelijke invulling wordt aangesloten bij het 
historische karakter van de aanliggende straten 
zoals de Westmolendijk, Kerksingel en 
Molensteeg. 

 D Meer zichtbaar 
maken St. 
Jorisparkje. 

Zijn daar 
mogelijkheden 
voor? 

Het is de bedoeling om dit jaar nog eens samen 
met omwonenden en wijkoverleg naar het 
Jorisparkje te kijken. Daarbij wordt deze vraag 
meegenomen. Jaarlijkse theatervoorstellingen 
door gezelschappen uit de regio met een 
alternatieve markt o.b.v. zelforganisatie? 
ADVIES: Met omwonenden bespreken 
mogelijkheden vergroten zichtbaarheid en 
gebruik Jorisparkje. 

 E Binnentuinen opener 
maken (snoeien) en 
beter inrichten 
verlichting. 
Opfrissen verborgen 
speeltuinen achter 
bossages/bomen. 

Is een gezamenlijk 
project met 
Woonvisie: wat is 
het tijdpad? 

Woonvisie beheert en laat binnentuinen 
onderhouden. De gemeente is in overleg met 
Woonvisie over het openstellen van “verborgen” 
speelterreinen. Opbouwwerk en 
CombinatieFunctionaris kunnen hierin een 
bijdrage leveren door behoefte op te halen en 
bewoners te betrekken. Mr. Kesperweg is één 
van de resultaten van dit overleg om een 
speelterrein op grond van Woonvisie openbaar te 
maken. Naar verwachting is de uitvoering in het 
2e kwartaal 2014.  
ADVIES: Meenemen bij de inrichting van het 
herstructureringsgebied van Woonvisie.  

 F Waterhuishouding 
Centrum: riolering, 
afwatering. Klachten 
dat water op straten 
blijft staan, 
afvoerputten vol 
zitten etc.  

Zijn klachten 
bekend? Wat gaan 
we er aan doen? 

Bij hevige regenval kan het hemelwater enige tijd 
op straat blijven staan. Dit wordt vaak 
veroorzaakt door vuil voor en in de kolken 
(afvoerputten) langs de straat. In de combinatie 
harde wind en regen komt afhankelijk van het 
jaargetijde veel blad/ bloesem in de goten 
terecht waardoor de kolken sneller verstopt 
raken.  Jaarlijks worden de kolken ( minimaal één 
keer) leeggezogen. Daarnaast worden de goten 
langs de wegen regelmatig geveegd zodra de 
vervuiling hiertoe aanleiding geeft. Het 
rioolstelsel voldoet qua dimensionering aan de 
eisen. 
ADVIES: Ter voorkoming dat vuil water vanuit het 
riool op straat terecht komt en /of de afvoer van 
hemelwater lang duurt wordt bij rioolvervanging 
nagegaan of een gescheiden rioolstelsel 
aangelegd kan worden. Dit gebeurt ook in het 
herstructureringsgebied van Woonvisie. Ook 
kijken naar de mogelijkheden om de omgeving zo 
in te richten dat deze in staat is om te gaan met 
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de gevolgen van klimaatverandering, zoals 
situaties van wateroverlast (verlaagde 
speelterreinen).  

 G In het Centrum 
zitten diverse 
grotere bedrijven 
buiten het 
winkelcentrum. 
Sommige bewoners 
ervaren hier overlast 
van, anderen 
accepteren deze 
situatie. 

Wat is 
gemeentelijke visie 
hierop? 

Uitgangspunt is concentratie van detailhandel in 
het kernwinkelgebied. Hierop zijn uitzonderingen 
mogelijk (bijv. winkels in volumineuze artikelen). 
Wat buiten het kernwinkelgebied zit, zit er vaak 
van oudsher en conform bestemmingsplan. Hier 
kunnen we weinig aan doen. In de toekomstvisie 
op de detailhandel wordt aandacht besteed aan 
winkellocaties en welke winkels waar gewenst 
zijn. 
Als het gaat om aanwezigheid van grotere 
bedrijven in het Centrum, constateren we dat 
bewoners daar een divers oordeel over hebben. 
De in het WOP 2008 genoemde verkenning, 
optimalisatie van het gebied rond Trelleborg, 
heeft niet plaatsgevonden. Er waren plannen 
voor woningbouw (AM Wonen), opgenomen in 
de woningbouwstrategie, hiermee zou Trelleborg 
verplaatst gaan worden. Dit is niet doorgegaan 
omdat het financieel niet haalbaar bleek. Bij de 
optimalisatie was het uitgangspunt dat Trelleborg 
zou blijven zitten en dat er gekeken zou worden 
naar de meest optimale inrichting van de locatie 
(Trelleborg, gemeentewerf en tramtracé). 
Vanwege de economische ontwikkelingen 
veranderde het perspectief bij Trelleborg en bij 
de gemeente veranderde het perspectief ook 
omdat de tram met het aantreden van het 
college in 2010 geen uitgangspunt meer was. Met 
het verplaatsen van de milieustraat naar de 
nieuwe locatie kwam de locatie PC Hooftstraat 
steeds leger te staan. In die periode is ook de NV 
MAR verhuisd en later zijn bijv. de 
timmerwerkplaats en bordenloods ook verplaatst 
naar de Industrieweg. De garage zit er nog en ook 
de gladheidsbestrijding van de gemeente. 
ADVIES: Uitgangspunt is dat bedrijven op hun 
huidige locatie gevestigd blijven. In gemeentelijke 
contacten met bedrijven aandacht vragen voor 
hun relatie met bewoners en hun omgeving. 

Thema  Suggestie / idee Vraag Advies aan college 

4. Centrum: een bereikbare en verkeersveilige wijk: verkeer en ontsluiting 

 A Vergroten 
bereikbaarheid ov 
(vanuit andere 
wijken/drechtsteden
) 

Wat is mogelijk/in 
de planning? 

Vanaf 10 maart wordt de nieuwe buslijn 601 in 
gebruik genomen: een lijnvoering met twee 8-
persoons bussen van de RET, die de verbinding 
gaan onderhouden tussen de Ridderkerkse 
wijken Bolnes, Slikkerveer, Ridderkerk-centrum 
en –west, Rijsoord, Barendrecht NS-station en 
het gemeentehuis van Barendrecht, met een 
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frequentie van één maal per uur per richting. 
Naast dit project zijn er momenteel geen 
initiatieven voor uitbreiding van het openbaar 
vervoer. 
ADVIES: Voordat verdere initiatieven worden 
ontplooid, dit project na drie jaar eerst evalueren 
en resultaat beoordelen. 

 B Verkleinen 
kwetsbaarheid 
langzaam verkeer 
rondom scholen 
(veilige fiets, wandel, 
haal/brengroutes) 

Module langzaam 
verkeer kan 
gebruikt worden. 
Welke oplossingen 
zien we? Wordt 
daar aan gewerkt? 

We hebben jaarlijks een budget voor: 
- Verkeerseducatie; 
- Verbeteren schoolomgeving. 

Een aantal jaren geleden is bij de 
Schaepmanschool het e.a. aangepast om het 
halen en brengen te verbeteren. Ook bij de 
Rehobotschool zijn er bij de ingang in de PC 
Hooftstraat gele strepen aangebracht zodat het 
overzicht verbeterde. Door recente herbestrating 
zijn de gele strepen verdwenen en zullen worden 
teruggebracht. 
De Klimop heeft via de gemeente Ridderkerk een 
Viktor Veilig (geel poppetje) gekregen voor het 
oversteken van de Burg. de Zeeuwstraat.  
Ook daar is enkele jaren geleden een 
verkeersmaatregel getroffen (instellen 
eenrichtingsverkeer) om het halen en brengen 
veiliger te maken. 
ADVIES: Aan het begin van ieder schooljaar 
overleg met de scholen en indien noodzakelijk 
maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. 

 C Ontsluiting centrum 
(goede 
bereikbaarheid 
(winkel)centrum 
voor 
ondernemers/levera
nciers +vermindering 
verkeersbelasting 
centrum. Op basis 
van 
verkeerscirculatiepla
n en module 
langzaam verkeer. 

Enkele 
maatregelen zijn 
uitgevoerd, hoe 
ziet de planning 
eruit? 

- De Module Langzaam Verkeer zet in op het 
verbeteren van de concurrentiepositie van m.n. 
de fiets t.o.v. de andere modaliteiten. De 
versmalling in de St. Jorisstraat is een maatregel 
die uit de Module LV komt. Maar ook de extra 
fietsbeugels in en rondom het winkelcentrum, bij 
OV-haltes. Maar zeker ook de twee gratis 
bewaakte fietsenstallingen aan beide zijden van 
het winkelcentrum. 
-In 2011 is er een intentieverklaring Duurzame 
Stedelijke Distributie Stadsregio Rotterdam 
ondertekend door o.a. de portefeuillehouders 
Verkeer van betrokken gemeenten. Recent is er 
een onderzoek afgerond waarbij wordt 
voorgesteld om de venstertijden stadregionaal op 
elkaar af te stemmen, waardoor het aantal 
vrachtwagenkilometers stadsregionaal kan 
worden gereduceerd. 
- In het verkeerscirculatieplan staan de 
fietshighways (Westmolendijk, Lagendijk, 
Vlietlaan, Geerlaan, Koninginneweg,..) voor de 
komende jaren op de planning. In 2014 worden 
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de Westmolendijk en de Lagendijk (Burg. de 
Zeeuwstraat tot aan Plaisier) gerealiseerd. 
ADVIES: Uitvoeren maatregelen uit Module 
Langzaam Verkeer en Verkeerscirculatieplan ten 
behoeve van bevorderen fietsverkeer. 

 D Verkeerssituatie 
Jorisstraat (zwaar 
verkeer) 
Verkeerscirulatieplan 
vormt uitgangspunt, 
behoefte aan 
definitieve oplossing. 
Mogelijke 
oplossingen 
handhaving en 
afspraken 
ondernemers over 
aanrijroute. 

Zie 4 C Er is recent een aantal maatregelen genomen 
(camerabeelden, snelheidsmetingen, 
handhavingsacties door de politie, onderborden 
’bestemmingsverkeer’ gaan verdwijnen en 
ontheffingen komen).  
Het autoluw maken van de St. Jorisstraat staat in 
het VCP centrum als middellange termijn 
maatregel (5-10 jaar). Eerst staan de 
fietshighways gepland. Deze zullen dit jaar 
worden gerealiseerd. Het autoluw maken is een 
visie, dus geen vanzelfsprekendheid. De St. 
Jorisstraat heeft nog steeds een belangrijke 
verkeersfunctie. Het autoluw maken betekent 
extra druk op de andere ontsluitingswegen.  
Wat de betreft de uitkomsten van de 
camerabeelden: 
Een tweetal notoire overtreders zijn benaderd en 
hen is verzocht hun routes aan te passen. Hen is 
ook gewezen op het risico van een bekeuring. 
Lokale bedrijven die zijn benaderd geven aan dat 
zij rekening zullen houden met de kwetsbaarheid 
van de St. Jorisstraat en hun routes aan gaan 
passen. Ondanks het feit dat zij in principe niet in 
overtreding zijn, omdat zij dan wel met een 
grotere bus rijden, maar geen vrachtwagen is. 
ADVIES: De situatie monitoren om het effect van 
de genomen maatregelen te zien. Uitvoering van 
het Verkeerscirculatieplan. 

Mobili
-teit 

E Tegengaan 
hardrijden 
doorgaande wegen 
naar centrum 

Wat doet de 
gemeente eraan? 

We plaatsen regelmatig snelheids-
informatiedisplays (gedragsbeïnvloeding) en 
wegkantradars (objectieve meting) m.b.t. 
snelheid. Het beeld dat telkens weer naar voren 
komt, is dat er over het algemeen niet hard 
wordt gereden. Slechts een klein aandeel – de 
‘snelheidsmaniakken’ – lijken het beeld te 
bepalen dat er hard wordt gereden. Kortom: wat 
doet de gemeente hieraan? Het inzetten van: 

- SID’s (gedragsbeïnvloeding); 
- Wegkantradars (snelheid wordt objectief 

gemeten). 
Op doorgaande wegen – de 
gebiedsontsluitingswegen – zijn we zeer 
terughoudend met fysieke maatregelen 
(drempels e.d.). 
ADVIES: Regulier beleid uitvoeren. 

 


