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Onderwerp: Reactie op petitie ‘De jeugd van tegenwoordig!? 
 
 
Beste Anouk, Astelle, David, Jorn, Jimmy, Marco en Richard, 
 
Tijdens de ontmoeting rondom de begroting op 27 oktober hebben jullie de petitie aangeboden ‘de 
jeugd van tegenwoordig!? Hierin geven jullie de belangrijkste zaken aan die jullie graag zouden 
willen zien in Ridderkerk.  
 
Allereerst willen wij aangeven blij te zijn met jullie petitie. Wij vinden het goed om te zien dat jullie 
mee willen denken over de wensen van jullie en andere jongeren in Ridderkerk.  
 
In deze brief gaan we kort inhoudelijk in op de onderwerpen die jullie in de brief aangeven, namelijk 
de Tramplus, de bioscoop voor jong en oud, de schaatsbaan en het jongerencafé.  
 
Tramplus 
De reden dat de gemeente Ridderkerk niet voor de tram heeft gekozen, komt omdat de fysieke 
gevolgen van de aanleg nogal ingrijpend zijn. Daarbij past de tram naar onze mening niet bij het 
karakter van Ridderkerk. Ridderkerk is een gemeente met een aantal los van elkaar liggende 
wijken. De tram kan maar via één vaste route lopen. Dit betekent dat wanneer iemand uit de 
noordkant van Slikkerveer bij de tramhalte wil komen, daarvoor eerst moet ‘reizen’ om bij de halte 
te kunnen komen. Een bus is niet gebonden aan een vast spoor en kan dus ook door de wijken 
rijden. Om deze reden kiezen wij voor verbetering van het bussysteem. 
Dat geldt ook voor de bestemmingen in Rotterdam. De onderwijsinstellingen liggen verspreid door 
de stad terwijl de tram maar langs een aantal van die instellingen komt. Zo komt de tram niet bij de 
campus van de Erasmus Universiteit en de daarbij gelegen HBO-scholen. Tenslotte klopt de 
aanname niet dat de tram in 26 minuten vanuit het centrum van Ridderkerk naar de Coolsingel zou  
reizen. Tussen de bus en de tram bestaat nauwelijks verschil in reistijd. 
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Bioscoop voor jong en oud 

De gemeente heeft gekeken naar de mogelijkheid om een plaatselijke bioscoop te vestigen. Het is 
niet de taak van de gemeente om een bioscoop te beheren. Daarom zijn gesprekken gevoerd met 
ondernemers en bioscopen. Zij zijn gevraagd of zij een bioscoop zouden willen openen in 
Ridderkerk. Helaas is geen bioscoop of ondernemer gevonden die wil investeren in een plaatselijke 
bioscoop in Ridderkerk.  
 
Schaatsbaan 
De gemeente vindt activiteiten voor de jeugd belangrijk. Vorig jaar had de gemeente een 
subsidiebedrag gereserveerd om bij te dragen aan de schaatsbaan. De reden dat er geen 
schaatsbaan op het Koningsplein kwam, was omdat er geen ondernemer was die het financiële 
risico durfde te dragen.  
Een schaatsbaan kost veel geld. Het is niet mogelijk om alle kosten uit de opbrengst van de 
toegangskaartjes te betalen. Als dat wel zou moeten, wordt de prijs van de toegangskaartjes zo 
hoog, dat veel mensen het niet zouden kunnen betalen. De gemeente verdient dus geen geld aan 
de schaatsbaan.  
Dit jaar heeft Sport en Welzijn veel energie gestoken in het werven van fondsen en sponsoren voor 
de schaatsbaan. Het resultaat hiervan is dat er dit jaar van 9 december tot 8 januari wel een 
schaatsbaan is op het Koningsplein!   
 
Jongerencafé 
Wij zijn blij te horen dat de Loods door jullie goed ontvangen wordt. Het doel van de Loods is om 
jongeren in een stimulerende en veilige omgeving een breed aanbod aan activiteiten op het gebied 
van kunst en cultuur, muziek, vrije tijdsbesteding, talentontwikkeling en sport aan te bieden.  
De Loods is daarmee niet enkel een dancing, maar heeft een bredere maatschappelijke functie 
voor een grote doelgroep. Het biedt een alternatief voor hangen op straat, het stimuleren van sport 
en spel, het verbreden van interesses en mogelijkheden en het voorkomen van schooluitval.  
Een jongerencafé in Ridderkerk zou hier een goede aanvulling op kunnen zijn. Het is echter geen 
gemeentelijke taak om te zorgen dat er een jongerencafé komt. Cafés zijn tenslotte commerciële 
horecaondernemingen. Wij juichen het natuurlijk wel toe dat jullie zelf aan de slag gaan met jullie 
wensen en ideeën op dit gebied. 
 
Jongerenraad in Ridderkerk 
De Jongerenraad in Ridderkerk heeft jullie petitie ook ontvangen. De Jongerenraad bestaat uit 
jongeren met ieder een andere achtergrond, uit verschillende wijken, met andere 
geloofsovertuigingen, een verschillend opleidingsniveau. De raad houdt zich bezig met het 
jeugdbeleid van Ridderkerk, vertegenwoordigt jongeren en komt op voor de wensen van jongeren 
in Ridderkerk.  
De Jongerenraad wil graag met jullie verder praten over deze onderwerpen. De voorzitter is 
Lorraine Vingerhoets, zij is te bereiken via lorraine@jrr-online.nl. Meer informatie over de 
Jongerenraad is te vinden op http://jrr-online.nl/. 
 
De wethouder Jeugd nodigt jullie ook graag uit om in een open gesprek verder te praten over de 
door jullie ingediende petitie. Voor het maken van een afspraak kunnen jullie contact opnemen met 
Marga van Mierlo, haar contactgegevens staan bovenaan deze brief.  
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Ambtenaar Mw. Marga van Mierlo - T 0180 451 253 - e-mail m.v.mierlo@ridderkerk.nl 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele  mw. A. Attema 
 


