
Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie
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 Vergaderdatum: 27 januari 2022
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Vragen en antwoorden

Vraag 1

Hoeveel Ridderkerkse jeugdigen worden bereikt met de activiteiten van De Loods?

Graag uitsplitsen in de groepen basisschoolleeftijd, voortgezet onderwijs en 18-27 jaar.

Antwoord 1

Voor de beantwoording van de vragen aangaande De Loods, hebben wij de bezoekersaantallen 

van 2019 gebruikt. Dit was het jaar vóór Corona en is het meest representatief. 2020 en 2021 is 

De Loods meerdere periodes volledig gesloten geweest en hebben er geen evenementen 

plaatsgevonden.

Onderstaand overzicht laat het totaal aantal bezoekers per jaar zien en vervolgens de 

onderverdeling tussen de basisschoolleeftijd, voortgezet onderwijs leeftijd en 18-27 jaar.

Jaar 2019 Totaal aantal

Basisschoolleeftij

d VO-leeftijd 18-27 jaar
kwartaal 1 2858 220 1222 272
kwartaal 2 2973 230 1549 359
kwartaal 3 2155 370 1165 132
kwartaal 4 3482 200 1909 303
TOTAAL 11468 1020 5845 1066

Vraag 2



Hoeveel denkt u nu extra te bereiken uit omliggende gemeenten (door te richten op het voortgezet 

onderwijs)?

Antwoord 2

Betreft De Loods: dit is vooraf lastig in te schatten. De grootste doelgroep zijn jongeren van het 

voortgezet onderwijs (VO). Gezien de ligging van de nieuwe locatie, nabij alle drie de VO-scholen, 

verwachten we in ieder geval extra bereik van de doelgroep VO bij activiteiten. De verwachting is 

dat het aantal personen van buiten Ridderkerk vergelijkbaar zal zijn met de verhouding die er nu is 

binnen de drie VO-scholen.

Met betrekking tot feesten verwachten we geen grote verandering. Echter, de centrale ligging kan 

er wel voor zorgen dat het voor bezoekers van buiten Ridderkerk makkelijker wordt om De Loods 

te bereiken. Dit zou in theorie kunnen leiden tot een stijging van het aantal bezoekers van buiten 

Ridderkerk. 

Betreft de Soos: de avondsoos zal nog steeds gericht blijven op Ridderkerkse jongeren uit de 

omliggende wijken. Wanneer overdag, onder en na schooltijd, in samenwerking met de scholen 

‘inlopen’ georganiseerd worden, zullen meer jongeren van buiten Ridderkerk worden bereikt. Dit 

zal net als bij De Loods gelijk zijn aan het percentage jongeren wat nu op de scholen van buiten 

Ridderkerk komt.
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