
 

Besluitenlijst Commissie Samen wonen 17 juni 2021 

Aanwezigen 

Voorzitter: K. Kayadoe 

Commissiegriffier: J.G. van Straalen 

Fracties: op D66 na zijn alle fracties vertegenwoordigd 

Burgerleden: S. Coule, M. Weijers, M. Dirks 

Wethouders: M. Oosterwijk 

Ambtenaren: A. Blankendaal (3), S. Reith (3, bureau Companen), A. van Mill (4),  

W. Porton en F. Römhild (4, bureau RHDHW) 

De vergadering is terug te zien via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld 

Besluiten 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 
Er zijn geen aanmeldingen. 

3. Woonvisie Ridderkerk 2021-2026  
Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 

behandelen. 

4. Opzet Gebiedsvisie Rivieroevers en plan MER 

Na een presentatie door de heren Porton en Römhild van bureau RHDHW worden vragen 

gesteld en beantwoord en geven commissieleden input voor de op te stellen visie. 

5. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen. 

6. Rondvraag leden 
Er zijn geen vragen. 

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


De voorzitter sluit de vergadering rond 22.20 uur 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 september 2021. 

de griffier, de voorzitter, 

mr. J.G. van Straalen dhr. J. Stip 

Toezeggingen en Actiepunten Commissie Samen wonen  

Lijst met acties bijgewerkt tot en met 17 juni 2021 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 22-05-17 Afvalbeleid 
Ridderkerk 

Om de effecten van alle stappen in 
het proces te volgen brengt het 
college per kwartaal in de 
commissie Samen wonen verslag 
uit. Raadsinformatiebrieven worden 
direct geagendeerd. 

Japenga Doorlopend 

2. 20-05-21 Klimaatvisie 
Ridderkerk 

Wethouder Japenga zal de vraag 
van de heer Breeman over de 
hoogte van windmolens schriftelijk 
beantwoorden. 

Japenga vóór de raads-
vergadering 
van 3 juni 
2021 

 

3. 20-05-21 RIB 
Stimulerings
regeling 
verkeers-
veiligheids-
maatregelen 

Agenderen na schrijven 
gespreksnotitie 

Bo1  

4. 10-06-21 Aanpak 
Oosterpark 

Beantwoording vragen over 
pluklaan (LR) en te kappen bomen 
voor waterpartijen (PvdA). 

Meij Vóór de raad 
van 6 juli a.s. 

5. 10-06-21 Woningbouw 
Rembrandt- 
weg 257 

Beantwoording vraag over 
richtafstand tot rouwcentrum 

Oosterwijk Vóór raad 1 
juli a.s. 

 

Lijst met toezeggingen bijgewerkt tot en met 17 juni  2021 



Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 09-01-20 Afvalbeleids- 

plan 

Wethouder Japenga zegt toe dat 
het college voordat het college 
besluit tot het afsluiten van de 
(ondergrondse) papier-
containers, de raad laat weten 
welke oplossing als beste wordt 
gezien, o.a. ten aanzien van de 
pasjes 

Japenga 2e kwartaal 
2021 

2. 18-6-20 Watervisie Aan flora en fauna in/rond water 
wordt aandacht besteed in de 
Visie op water 

Meij 1e Kwartaal 
2022 

3. 26-11-20 

28-01-21 
(SL/SW) 

Totaalvisie 
Oosterpark 

Te verwachten voor de raad van 
maart/april 2021 

Meij Juli 2021 

 

4. 20-05-21 Klimaatvisie Beantwoording vraag over 
windmolens CDA 

Japenga Vóór raad 3 
juni 2021 

5.  10-06-21 Aanpak 
Oosterpark 

Wordt bezien of voetpad langs 
Oosterparkweg in tijd naar voren 
is te halen 

Meij  
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