
 

Motie 2021 - 106 

Motie Verloederde tuinen Ridderkerk 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders tot het vaststellen van de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026; 

overwegende dat: 

1. verloederde particuliere tuinen buurtbewoners vaak een doorn in het oog zijn; 

2. groene tuinen te beschouwen zijn als visitekaartjes van de buurt, verstening tegengaan en 

bijdragen aan klimaatadaptie;  

3. in een buurt met verzorgde tuinen bewoners zich vaak ook prettiger voelen;  

4. het gezamenlijk aanpakken van tuinen ook de sociale verbanden in buurten kan versterken; 

is van mening dat: 

a. de leefbaarheid onder druk staat en daarom aandacht verdient, waarbij het niveau beter moet 

worden dan in 2019 toen het convenant ‘Samenwerking leefbaarheid in de wijken Ridderkerk 

2020 – 2023’ is afgesloten met Wooncompas, de politie en Facet;   

b. de Woonvisie duidelijk de opdracht verwoord dat de leefbaarheid moet worden bevorderd, 

maar het aspect aanpak verloederde tuinen wordt gemist;  

c. het aanpakken van verloederde tuinen tevens de mogelijkheid biedt om werk te maken van 

klimaatadaptie en steenbreek; 

verzoekt het college om: 

1. samen met de convenantpartners Wooncompas en Facet de lokale problematiek ten aanzien 

van verloederde tuinen te verkennen; 

2. onderzoek te doen naar voorbeelden van projecten die succesvol zijn geweest als het gaat om 

het terugdringen van verloederde tuinen;  

3. in beeld te brengen welke juridische en niet- juridische mogelijkheden er zijn om verloedering 

tegen te gaan;  

4. samen met de convenantpartners en zo mogelijk ook andere Ridderkerkse partners een 

strategie te ontwikkelen waarmee binnen de convenanttermijn concrete oplossingen kunnen 

worden gerealiseerd; 



5. de raad vóór 1 februari 2022 te informeren over de uitkomsten van dit proces; 

 

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Daan Kardol, SGP Victor Mijnders, CDA 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS Petra van Nes, Burger op 1  

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 316157 

Behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2021 

Samenvatting 

Onderwerp is de verloedering van particuliere tuinen. Het college wordt verzocht samen met 

convenantpartners Wooncompas en Facet de lokale problematiek ten aanzien van verloederde 

tuinen te verkennen en een strategie te ontwikkelen die leidt tot concrete oplossingen. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 17 (SGP, Partij 18PLUS, CDA, Burger op 1, Kloos, Van Vliet, GroenLinks, D66) 

Tegen: 12 (VVD, Leefbaar Ridderkerk, ChristenUnie, Los, Van der Linden, PvdA) 
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