Aan de gemeenteraad

2017 – 63
AMENDEMENT

Onderwerp: Amendement inzake Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving

1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld de Gebiedsvisie PC Hooftstraat en omgeving als volgt te wijzigen:
De tekst onder stap 3 op blz 47 te vervangen door (gewijzigde tekst in cursief):
In deze stap kan het gebouw waarin nu de Gooth, De Loods en het Snuffelpand gehuisvest zijn,
vervangen worden door een nieuw (verzamel)gebouw met ruimte voor maatschappelijke of commerciële functies.
Voor Het Snuffelpand zal vervangende huisvesting in het gebied gevonden kunnen worden. De
gemeente onderschrijft het belang van de jongerenorganisaties de Gooth, De Loods en PleXat.
Deze fase start pas na besluitvorming door de raad en het vinden van vergelijkbare vervangende
huisvesting van de Loods en De Gooth op een centrale plaats in Ridderkerk (binnen of buiten het
gebied).
Tegelijkertijd kan een begin worden gemaakt met het groener maken van het centraal gelegen
parkeerplein.
2. Aanleiding
De behandeling van de Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving.
3. Aspecten
Het Jongerencentrum de Loods (sinds 2010), poppodium de Gooth (sinds 1974) en jongerenvereniging PleXat (sinds 2005) zijn belangrijke voorzieningen voor en door jongeren in Ridderkerk. Zij
vervullen een maatschappelijke rol, ieder op hun eigen manier. Zowel voor bezoekers als voor de
optredende en oefenende artiesten. Daarom is het belangrijk dat deze organisaties hun functie
voor Ridderkerk kunnen behouden.
Verenigingen De Gooth en Plexat zijn organisaties die volledig gerund worden door vrijwilligers,
jongeren uit Ridderkerk. De Loods is een volwaardig professioneel stedelijk jongerencentrum. De
ruimtes van de Gooth en de Loods kunnen volgens deze visie verdwijnen. PleXat kan haar eigen
ruimte onder “de Levensbron’ gewoon behouden en voorziet geen problemen.
Daarnaast bestaat een kans dat de huidige activiteiten van de jongerencentra botsen met de ook
beoogde woonbestemming binnen het gebied P.C. Hooftstraat. In zijn advies aan de raad heeft de
Jongerenraad Ridderkerk daarom negatief geadviseerd over de vaststelling van deze visie.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de tekst van de gebiedsvisie aangepast.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
N.v.t.
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