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Onderwerp 
Vaststellen WOP Centrum 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Het wijkontwikkelingsprogramma Centrum vast te stellen. 
 
Inleiding 
Tijdens de collegevergadering van 10 juni 2014 is ingestemd met het concept 
Wijkontwikkelingsprogramma (WOP) voor de wijk Centrum en heeft het college besloten dit ter inzage 
te leggen voor inwoners, partners en andere belangstellenden. Het WOP heeft van 15 juni tot en met 
18 juli 2014 ter inzage gelegen.  
 
De termijn om een reactie te kunnen geven is nu verstreken. De binnengekomen reacties zijn 
samengevat en beantwoord in een bijlage (Bijlage 4 “Notitie beantwoording reacties ter inzage liggen 
WOP Centrum”). Hierbij wordt het WOP aan u aangeboden.  
 

Beoogd effect 
De gemeente Ridderkerk staat voor de uitdaging om de kracht van haar wijken te behouden en daar, 
waar nodig, verder te versterken. Het streven hierbij is om een prettig woon- en leefklimaat te 
realiseren in alle wijken van Ridderkerk. Het WOP is hierbij een belangrijk instrument. Met het 
vaststellen door de gemeenteraad krijgt de wijk Centrum een nieuw en actueel WOP. 
 
Relatie met beleidskaders 
Relatie met structuurvisie 
Het WOP is uitgewerkt binnen de kaders van de structuurvisie. Het wijkpaspoort voor het Centrum 
gaat uit van de dubbelfunctie van het Centrum, enerzijds een woonwijk, anderzijds de aanwezigheid 
van een aantal voorzieningen met een stedelijk karakter. In het wijkpaspoort wordt als toekomstbeeld 
geschetst dat het Centrum deze dubbelfunctie moet behouden met aandacht voor de historische kern 
en voor de menging van wonen en bedrijvigheid. Daarnaast is het programma aangepast aan de 
vastgestelde Woningbouwstrategie. 
 
Relatie met afwegingskader participatie 
Bij het opstellen van het WOP zijn bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven betrokken 
geweest door middel van themabijeenkomsten en een bewonersenquête. Het wijkoverleg is 
gedurende het gehele traject betrokken geweest als klankbord en door middel van een 
vertegenwoordiging in de projectgroep die het WOP heeft opgesteld. Daarnaast is het WOP ter 
advisering aan het wijkoverleg aangeboden. 
 
Het WOP-proces bestond uit verschillende fasen en is opgesteld door de projectgroep. In elke fase 
heeft de projectgroep op verschillende manieren informatie opgehaald. 
 
Het Participatieboekje WOP Centrum is een bundeling van alle verslagen, inbreng en informatie uit de 
participatieactiviteiten die door de projectgroep georganiseerd zijn. Het Participatieboekje is een 
bijlage bij het WOP (Zie bijlage 2). 
 
Het ter inzage leggen van het WOP is bedoeld als onderdeel van de participatie. Hierbij hebben 
burgers, maatschappelijke partners en bedrijven de rol van partner. Dit houdt in dat zij betrokken 
worden bij het ontwikkelen van beleid en het maken van goede keuzes. 
 
Het niveau waarop bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven kunnen participeren tijdens het 
ter inzage liggen is advisering. Dit betekent dat zij de gelegenheid hebben om problemen aan te dragen 

en oplossingen te formuleren. Hiervoor is gelegenheid tijdens het ter inzage liggen van het WOP. Het 



wijkoverleg Centrum krijgt het WOP ter advisering aangeboden vanwege de betrokkenheid tijdens het 
proces. Het college en de gemeenteraad maken vervolgens de afweging of de aangedragen oplossingen 
overgenomen worden. Iedereen die een reactie heeft gegeven krijgt een terugkoppeling hiervan.  

 
Argumenten 
1.1 Indien de reactie daar aanleiding toe gaf, is de tekst in het WOP aangepast.  
De ingediende reacties geven echter geen aanleiding om aanpassingen in de tekst door te voeren.  
 
2.1 Door het opnemen van de beantwoording van de binnengekomen reacties in een aparte bijlage 
wordt open gecommuniceerd hoe deze zijn (of worden) afgehandeld en kan iedereen daar kennis van 
nemen.  
Er zijn twee reacties gegeven op het concept WOP. Één reactie van het wijkoverleg Centrum en één 
reactie van de Bewonersgroep Historisch Centrum (Zie bijlage 3 “Reacties ter inzage liggen WOP 
Centrum”). Deze reacties zijn gebundeld per thema, samengevat en in overleg met interne en externe 
betrokkenen van een reactie voorzien (Zie bijlage 4: Notitie beantwoording reacties ter inzage liggen 
WOP Centrum"). 
 
3.1 Het WOP Centrum bevat een toekomstbeeld dat sturing en richting geeft aan de wijk.  
Het is om die reden van belang dat u het WOP Centrum vaststelt.  
 
Een WOP is een toekomstbeeld voor de gewenste ontwikkeling van een wijk over een periode van 
tien jaar. In het Uitvoeringsprogramma van het WOP staat beschreven waar aan gewerkt moet worden 
om het toekomstbeeld te realiseren. Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte, zoals straten, groen, 
water, huizen en andere gebouwen. Het gaat ook om de sociale omgeving zoals de maatschappelijke 
voorzieningen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het WOP geeft een totaalbeeld van 
de wijk en benoemt waar aan gewerkt gaat worden. 
 
In dit uitvoeringsprogramma staan projecten en initiatieven, die uitgevoerd moeten worden, zodat het 
toekomstbeeld gerealiseerd kan worden.  
 

Overleg gevoerd met 
De beantwoording van de ingekomen reacties is besproken met de verantwoordelijk wethouder. De 
thema´s van het WOP zijn besproken met de verantwoordelijke portefeuillehouders ten tijde van het 
opstellen van het WOP. De wijkregisseur is als projectleider WOP betrokken bij het opstellen van het 
WOP. Inhoudelijk verantwoordelijke beleidsmedewerkers hebben geadviseerd over zaken met 
betrekking tot hun beleidsterrein. 
 

Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Communicatie afhandeling ingediende reacties 
Na het collegebesluit worden de indieners van een reactie geïnformeerd. Onder de kop 
"communicatie" staat deze stap beschreven. 
 
Raadsbehandeling 
Hierbij wordt het WOP aan u aangeboden. De planning daarvoor is als volgt: 
 

· 2 oktober 2014   Commissiebehandeling Samen Wonen 
· 16 oktober 2014  Raadsbehandeling 

 
Opmaak, drukwerk en verspreiding 
In november en december wordt het WOP opgemaakt en gedrukt. Onder de kop "communicatie" staat 
deze stap verder beschreven. 

 
 

 
Evaluatie/monitoring 
De raad wordt bij de tussenrapportages van de P&C-cyclus op de hoogte gehouden van de voortgang 
van het WOP. 



 
Financiën  
Als u het WOP heeft vastgesteld, worden de financiële gevolgen van het Uitvoeringsprogramma 
verwerkt in de gemeentebegroting. Een aantal projecten vereist later middelen en capaciteit. Deze 
projecten worden in een later stadium aan u en / of de gemeenteraad voorgelegd via de gebruikelijke 
P&C-cyclus. 
 
De kosten voor de communicatie zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2014-2018. 
 

 
Juridische zaken 
Het WOP is een beleidsdocument. Er zijn geen juridische consequenties aan verbonden. 
 

 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Communicatie richting indieners reactie 
Na het collegebesluit worden de indieners van een reactie schriftelijk geïnformeerd. Dit gebeurt door 
middel van het toezenden van de notitie "Notitie beantwoording reacties ter inzage legging WOP 
Centrum" (zie bijlage 4) met een begeleidend schrijven waarin de verdere procedure wordt 
beschreven.  
 
Communicatie na vaststelling gemeenteraad 
Nadat u het WOP heeft vastgesteld wordt dit gecommuniceerd. Dit gebeurt in oktober via een bericht 
in het gemeentejournaal, de gemeentelijke website en intranet.  
 
Na uw vaststelling wordt het WOP verspreid naar de verschillende partners in de wijk, naar de 
verschillende afdelingen in de gemeente, het college en de gemeenteraad. 

 
 

 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage WOP Centrum (77617) 
2. Bijlage Participatieboekje WOP Centrum (79667) 
3. Bijlage Reacties ter inzage liggen WOP Centrum (79745) 
4. Bijlage Notitie beantwoording reacties ter inzage liggen WOP Centrum (79748) 
5. Besluit WOP Centrum (79678) 
  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 

de secretaris, de burgemeester, 

  
 

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

 


