
Motie 2020 - 74

Motie verplaatsing van stenen bankje naar het (historisch) centrum

Inhoud van de motie

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

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat:

1. in de jaren ‘20 van de vorige eeuw door de heer A. Pot, industrieel te Slikkerveer, de 

Ridderkerkse vrijheidsboom inclusief jubileumbank is geschonken;

2. de monumentale boom en het monumentale bankje al lange tijd van elkaar gescheiden zijn;

3. in het ontwikkelperspectief Centrum 2035 veel aandacht uitgaat naar het belichten van de 

historie van Ridderkerk;

constaterende dat:

a. het 5 hoekige stenen bankje op het ‘Groentje’ een object is dat op veel historische beelden 

terug te vinden is;

b. dit bankje inclusief jubileumboom geplaatst was op het ‘Groentje’ bovenaan bij nu Ringdijk 1, 

de oorspronkelijke plaats van de ‘Blauw Kai’. De steen waar Ridderkerkers hun bijnaam 

‘Blauwkaaiers’ vandaan hebben;

c. de 5 hoeken van het bankje de 5 oorspronkelijke wijken (Bolnes, Slikkerveer, Rijsoord, 

Oostendam en Ridderkerk) voorstellen;

d. elke zitting een naam van deze 5 wijken gegraveerd heeft;

e. door herinrichting zijn oorspronkelijke plek heeft moeten ‘verlaten’, om via de Schepenstraat op 

de dr. Schaepmanstraat terecht te komen;

f. de bank door de tijd schade opgelopen heeft en o.a. inmiddels niet meer de originele zitting 

bezit;

is van mening dat dit monumentale 5 hoekige stenen bankje een karakteristiek stukje Ridderkerk 

is dat een meer zichtbare plaats in het (historisch) centrum verdient;

verzoekt het college:

1. het vijfhoekige stenen bankje waar mogelijk in oude staat te herstellen;



2. samen met de Stichting Oud Ridderkerk een plaats in het (historisch) centrum te bepalen om 

het monumentale bankje naar te verplaatsen;

3. bij het monumentale bankje een uiting te plaatsen met daarop het verhaal van dit 

monumentale bankje; 

en gaat over tot de orde van de dag:

De raadsleden, 

Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS Björn Ros, GroenLinks

Petra van Nes- de Man, Burger op 1

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is het monumentale stenen bankje geschonken door de industrieel A. Pot. Het college 

wordt verzocht het bankje in oude staat te herstellen en in overleg met Stichting Oud Ridderkerk 

het te verplaatsen naar een zichtbare plaats in het historisch centrum.

Uitslag stemming

De motie is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 25 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk (Los, Van der Linden), ChristenUnie, D66, 

SGP, Burger op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)

Tegen: 4 (VVD, Echt voor Ridderkerk (Kloos, Van Vliet)
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