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Felicitatie

Geacht raadslid,
Graag feliciteren wij u van harte met uw beëdiging tot raadslid. Wij wensen u veel succes en wijsheid
in de komende periode, waarin u samen met uw collega’s belangrijke beslissingen zal nemen voor
onze inwoners én onze ondernemers in Ridderkerk.
Om uw werk zo goed mogelijk te kunnen doen geven wij u vanuit onze Stichting BIZ Dillenburgplein
Ridderkerk graag mee hoe belangrijk detailhandel is voor Ridderkerk en (in ons geval) voor de wijk
Slikkerveer. Hiervoor verwijzen we graag naar het rapport ‘De maatschappelijke meerwaarde van
Retail’ dat u in de bijlage kunt vinden. Een rapport dat onlangs is uitgebracht en waarin naar onze
mening belangrijke aandachtspunten staan voor beleidsmakers en beleidsbepalers.
Een gezonde detailhandel betekent een bruisend en levendig kerngebied in de wijk met veel
werkgelegenheid en een prettig verblijfsklimaat voor inwoners en bezoekers. Door de juiste keuzes
te maken kunt u als raadslid een belangrijke bijdrage leveren aan zo’n vitaal en bruisend
Ridderkerk/Slikkerveer. Daar willen we graag samen met u aan werken!
Actualiseer de detailhandelsvisie en werk met een uitvoeringsagenda
Ondernemers in de detailhandel werken elke dag hard aan de toekomst. Wij steken tijd en energie in
onze zaak én in het winkelgebied Dillenburgplein, zodat bezoekers gastvrij verwelkomd worden.
Daarmee leveren wij een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan een leefbare omgeving. Van de
gemeente verwachten wij dat zij dit op haar beurt versterkt met een detailhandelsbeleid afgestemd
op de actuele stand van zaken in de Retail branche en met een visie gericht op de toekomst.
De huidige detailhandelsvisie van de gemeente Ridderkerk is inmiddels verre van actueel en
hoognodig toe aan een update, waarin met een frisse blik wordt gekeken naar de huidige, nieuwe
werkelijkheid in Retail en waarin het gemeentelijk detailhandelsbeleid voor de nabije toekomst staat
omschreven of in ieder geval de richting daarvan wordt aangegeven met een daaraan gekoppelde
uitvoeringsagenda met voor ieder winkelgebied zijn eigen plan.
Dit beleid vormt dan tevens de basis voor duidelijke keuzes in de gemeentelijke omgevingsvisie en
omgevingsplannen voor het Dillenburgplein. Betrek ons bij het maken van de detailhandelsvisie en
de uitwerking hiervan in concrete acties en actiepunten. Wij staan er open voor.
De afgelopen 5 jaar is er door verschillende stakeholders hard gewerkt aan een plan van aanpak om
te komen tot een toekomstbestendig Dillenburgplein. Het rapport dat door DNWS is samengesteld
‘lijkt’ al weer door de tijd te worden ingehaald en verdiend een update. In de laatste jaren zijn de
ontwikkelingen mede door Corona echt in een stroomversnelling gekomen. Lees daarvoor ook het
recente koopstroomonderzoek (KSO 2021) uit de bijlage.
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Belangrijk onderdeel uit DNWS rapport is de lijst met verbeterpunten waarvan ik de nummers 1 en 2
nogmaals onder de aandacht wil brengen;
1. Verbeter de kwaliteit van de openbare buitenruimte en
2. Werk aan een oplossing voor het parkeerprobleem.
Vanuit het rapport is een Plan van Aanpak gemaakt met concrete actiepunten. Wethouder Economie
Henk van Os heeft tot dusver de kar getrokken om te komen tot een nieuw schetsontwerp voor het
Dillenburgplein. Uit de gemeenteraadsvergadering van 27 januari jongstleden kwam heel duidelijk
naar voren dat alle partijen uit de raad het eens zijn dat er iets moet gebeuren, maar dat de wijze
waarop nog verder en beter moet worden uitgewerkt.
Als BIZ willen we gaan voor kwaliteit boven snelheid en vragen daarom hiervoor uw aandacht in de
agenda van de raad voor de komende periode. Er is immers al ruimte hiervoor opgenomen in de
financiële begroting voor 2022 dus we moeten én kunnen nu gaan doorpakken. Laten we met elkaar
de gang erin houden en geen kostbare tijd verspillen.
Vervolggesprek
Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking met ons bestuur. U kunt hiervoor contact
opnemen per mail met het secretariaat van BIZ Dillenburgplein of persoonlijk met ondergetekende
per telefoon.
Wij hopen dat u samen met ons de juiste keuzes zult maken voor een levendig, vitaal en bruisend
kerngebied in de wijk Slikkerveer en wensen u nogmaals veel succes met uw raadslidmaatschap!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BIZ Dillenburgplein
Remco Heeren
Voorzitter
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Bijlage: rapport de maatschappelijke meerwaarde van Retail / KSO 2021)
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