
Algemene Beschouwingen groep Koppes 

Hand op de knip en pas op de plaats? Tijd voor creativiteit en innovatief denken! 

Het IMF rekent voor Nederland op een economische krimp van 1,3 % dit jaar, maar een lichte 

groei in 2014.  De media staat er vol mee, zijn we nu uit de recessie, of niet,trekt de huizenmarkt 

aan, of niet?   Ideeën om de economie uit het slop  te trekken zijn er te over, maar zetten voor 

Nederland nog weinig zoden aan de dijk.  

 Dat vertaalt zich in de september circulaire.  Dit betekend wederom een korting op het 

gemeentefonds.    

 De ‘zorg’  gaat op de schop.  De  decentralisaties in het sociale domein moeten voor  1 januari 2015 

op orde zijn. Daarbij staat  ‘de kanteling’ bovenaan.  De ‘kanteling gedachte’ geeft  een ‘déjà vu ‘   

gevoel. Zo ging men ‘vroeger’ ook met zorg om, zorg voor je ouders, voor hulpbehoevende buren, 

sociaal geïsoleerde buurtbewoners  enz.  Een mooie gedachte, maar in tegenstelling tot de vorige 

generatie heeft men nu  veelal  een baan met  betaalde opvang voor kinderen.  De kanteling is goed, 

en we moeten dit met elkaar realiseren.  Ridderkerk beschikt inmiddels al over goed georganiseerde 

vrijwilligers  zoals bijvoorbeeld  bij KARAAT, de FORMULIEREN BRIGADE, de  SCHULDHULPMAATJES  

en CONNECT TO ACT enz.  Maar ook hele goede particuliere initiatieven zoals de VOEDSELBANK  en 

stichting BRAM en de KLEDINGBANK die onlangs zijn opgestart. Om zorg te blijven bieden aan hen 

die het écht nodig hebben moeten we zorgvuldig om  gaan met onze mantelzorgers en 

zorgvrijwilligers. De kanteling is ieders  uitdaging, maar ook ieders zorg.  Dus ook voor de gemeente, 

die immers niemand tussen wal en schip zal laten vallen. Ook niet het personeel van de 

zorgaanbieders die de zorg leveren. 

Deze transitie heeft geleid tot het opzetten van de pilot   werken in de wijk. Met zorg in de wijk, en 

wijkbewoners die als vrijwilliger daarin ondersteunen. Deze pilot  laat zien dat hier goede 

mogelijkheden liggen.  Dit gebeurt in samenwerking met de Brede School en het CJG,  en vormen een 

basis voor een alternatieve vorm van jeugdzorg.  Medewerkers  zijn heel positief, de opzet ziet er 

goed uit! 

Het teruglopen van werkgelegenheid voor jongeren,  ouderen,  mensen met een beperking geeft 

grote onzekerheid.  We zullen in Ridderkerk zo veel mogelijk inzet moeten plegen op het creëren van 

arbeidsplaatsen, het stimuleren en indien mogelijk faciliteren van bedrijven en startende 

ondernemers.   In een leegstaand schoollokaal  kan bijvoorbeeld heel goed een kleinschalig 

bedrijvencentrum worden ingericht ten behoeve van starters. Kinderen in de ene lokaal, pa of ma in 

het andere lokaal?   We moeten de Ridderkerks ondernemers faciliteren.  Een sleutel hierin is goed 

met hen communiceren. Ondernemers zij creatief en denken constructief,  neem hun suggesties 

serieus en onderzoek ze indien dit aan de orde is.   Bij faciliteren hoort  voor Groep Koppes géén 

winkelopenstelling op zondag.  Maar ook zéker niét  het uitbreiden van, of duurder maken van, 

betaald parkeren.  Het parkeren in de parkeergarages in Ridderkerk is juist onlangs weer duurder 

geworden. Net als buiten parkeren. Kunt u aangeven hoeveel parkeren kost, gedurende een uur, 

binnen en buiten? 

De BAR ambtenaren fusie  geeft ook onzekerheid.  Deze stap is de moeilijkste in een traject richting 

een  gemeentelijke-fusie.  Deze stap wordt  m.i.v. januari genomen. Autonomie van de drie 



gemeenten staat weliswaar bovenaan bij dit project, maar daar hebben wij voor de toekomst geen 

vertrouwen in. De bureaucratie zal toenemen, er moet gemonitord en gefactureerd worden.  De 

kans is groot dat men hier in vast loopt, en dan is het stapje richting één BAR gemeente nog maar 

klein.  De bestuurlijke slagkracht zal vergroot worden,dat moet, en daar zijn wij niet op tegen, maar 

dat had ook op een andere manier bereikt kunnen worden.   Fusies leiden ook zelden tot besparing!  

Wij zullen zeer kritisch monitoren of de veel genoemde en geroemde besparing van 10% op de 

bedrijfsvoering ook daadwerkelijk gehaald wordt.  Wij zien deze stap uitmonden in het volgende 

document genaamd  ‘BAR-slecht’. De grootste besparing zou uit personeelkosten moeten komen, 

kunt u aangeven om hoeveel banen dit gaat? 

Zo uniek als u de BAR samenwerking noemt,  zo uniek is ook de bij Nieuw Reijerwaard geplande 

ovonde.  Een reden om massaal tegen dit dwaze plan te zijn. Waarom zouden bedrijven wel op 

Nieuw Reijerwaard investeren, en niet op Cornelisland?  Daar duurt de leegstand voort.  Er is 

voldoende belangstelling, maar kopen is er blijkbaar niet bij. Misschien kan daar dan toch een 

vrachtwagen parkeerplaats komen?  Op BT Oost verdwijnt zeer binnenkort 1 ha. parkeerplaats t.b.v. 

aanleg van de Spoorlaan.  Er wordt al veel te lang, alleen maar gepraat, over de vrachtwagen- 

parkeeroverlast.  Daar moet nú echt een oplossing voor komen.  Wat denkt de wethouder hier aan te 

doen, op korte termijn?                                                                                                                                                                   

De slechte luchtkwaliteit   is voor ons een  ander zwaarwegend argument. Een stukje scherm ten 

behoeve van NO2  wordt binnenkort geplaatst door RWS. Dat is echter niet voldoende. We moeten 

er alles aan doen wat mogelijk is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dus ook veel vaker de adviezen 

van ‘ALTERRA’s’ rapport ‘GROEN VOOR LUCHT’ toepassen. Dit mag niet uit beeld verdwijnen door 

bezuinigingen op groen.  Er zouden ook meer bomen gepland moeten worden achter de 

geluidsschermen, en Hedera om er overheen te groeien. De nieuwe schermen bestaan immers ook 

grotendeels uit Hedera, aan Rijkswegzijde. Wethouder kunt u aangeven wat u al doet en gaat doen 

met de uitkomsten van Alterra’s rapport?                                                                                                          

Meer bomen langs de Rijksweg bijvoorbeeld bij de tunnelmond A15 bij de Noord, Oostendam. Ook 

daar is de luchtkwaliteit slecht. Ook daar moet voor 2015 een verbetering zijn bereikt. Dat kan 

misschien wel door daar bomen te plaatsen. Bijvoorbeeld de 57 bomen van Rijkswaterstaat die we 

binnenkort krijgen. De grond daar is ook van Rijkswaterstaat, dus dat zou moeten lukken. Kunt u deze 

suggestie meenemen in een overleg met Rijkswaterstaat, en daarvan terugkoppeling geven?                        

Daarbij  komt de geluidsoverlast. De uitslagen van de metingen zijn bekend, en matig tot slecht.   

Wat zou verlichten is het resterende stukje geluidswal plaatsen. Daarvoor zou SWUNG metingen 

verrichten. Hoe staat het met die metingen?  Geluidoverlast is er ook nog altijd op en rond de 

Rotterdamse weg een probleem. Naar effecten van een geluidswal wordt gekeken, en over 

fluisterasfalt gesproken met het Waterschap. Wanneer krijgen wij daarover uitsluitsel?                      

De luchtkwaliteit en geluidbelasting bij de Rijnsingel  in Bolnes zijn ook slecht.  Het voorstel voor de 

aanpassing van het kruispunt Rijnsingel Rotterdamseweg staat voor november op de agenda, we zijn 

benieuwd wat de effecten daarvan op lucht en geluid zullen zijn.  

Bolnes heeft het  buitengebied  Bolnes-zuid. Hoe staat het met de vorderingen voor een Ridderkerks 

invulling van dit gebied?  Buitengebied is ook het Rijsoordbos. We gaan er van uit dat dit nu echt in 

het komende jaar ingepland gaat worden, en dat we deze winter al gebruik kunnen maken van de 

schaatsbaan aldaar. Loopt dit nog volgens planning?   De Creze-polder kan ook aangelegd worden,  

ware het niet dat er een probleem is opgetreden doordat de Oostmolendijk is gaan schuiven. De dijk  

is van het Waterschap, maar wij zouden graag van u horen wat hier aan de hand is en wat men denkt 



hieraan te doen?!    De rotonde in de Rijksstraatweg schuift ook richting de sloot. Dat is wél een 

probleem voor de gemeente. Een zelfde vraag als over de Oostmolendijk,   wij zouden graag van u 

horen wat hier aan de hand is en wat men denkt hieraan te doen?! 

Woningbouw  in Ridderkerk vindt soms op grote schaal plaats, denk aan de invulling van het 

Schramterrein, maar ook op kleinere schaal. Veel staat in de planning bij Woonvisie. Lopen door de 

huidige ontwikkelingen in het bestuur van Woonvisie, projecten vertraging op?  Kunt u de raad 

daarover geïnformeerd houden? Niet de woningen, maar wel het welbevinden van de  bewoners zijn 

de verantwoording van de gemeente.   Andere bouwprojecten zoals Drievliet/het Zand, en het 

schoolmeestershuis lopen goed. Het centrumplan heeft voor ons te weinig kwaliteiten, en gezien de 

moties die hierbij aangenomen zijn lijkt het er op dat dit voor de andere partijen eigenlijk ook het 

geval is. Ook betreuren wij het afbreken en niet meer terug laten komen van de ‘de Kuyperschool’ of 

delen daarvan.                                                                                                                                                      

Het project woningbouw bij Oostendam is afgeblazen. Wij willen dat u de ‘ster’ woningbouwlocatie 

van dit gebied af haalt. De bewoners zitten al 12 jaar in onzekerheid wel of niet dat moet een keer 

afgelopen zijn.  Maar het bestemmingsplan staat op de agenda voor de raad van november dus die 

discussie komt nog.    In Rijsoord zijn twee locaties waar men wel graag woningen gebouwd ziet 

worden. Dat is op het ‘de Jong Tours’ terrein, en een kleine uitbreiding van Strevelszicht. Misschien 

moet u zich daar op richten. 

We hebben inmiddels een goede nota   Erfgoedbeleid,   met daarin ook ruimte voor het monument 

in zijn omgeving. Dit aspect staat daarin nadrukkelijk omschreven.  Hoe kan het dan dat u niets doet 

voor het Rijksmonument aan Voorweg, boerderij Bouwlust! Hoeveel waarde kunnen we dan aan uw 

erfgoedbeleid hechten. Uw antwoord kan ik inmiddels dromen, ‘dat is onder regie van de GRNR’. 

Maar u gaat geheel voorbij aan het feit dat dit Ridderkerks grondgebied is, en dat de bewoners 

inwoners van Ridderkerk zijn en dat wij een zekere verantwoording hierin hebben!  Kunt u aangeven 

of  u iets en wat u dan gaat doen voor dit monument en zijn bewoners?  

De nieuwbouw bij het Farel-college,  en het nieuwe clubhuis voor de scouting zijn mooie projecten. 

Helaas blijft er voor de scouting een financieel probleem bestaan, daarvoor dienen wij een motie in. 

Iets anders ten aanzien van dit plan is de toevoeging van de kerk in het plan, naast de scouting en 

naast het recreatie strandje. Hoe krijg je dat bedacht. Voor de wijze waarop hier met  

burgerparticipatie  is omgegaan hebben wij geen goede woorden over. Dit zit nog vers in het 

geheugen, bij velen! De nota  participatie wordt nú geëvalueerd. Wordt er nu letterlijk een hoop 

papier uitgehaald en weggegooid? en gaan we nu eindelijk “burgerparticipatie doen’  i.p.v. 

‘burgerparticipatie schrijven’? Gewoon praten met mensen, ideeën serieus meewegen, en een 

terugkoppeling geven? En mensen de vrijheid geven om met u participatie vorm te geven, i.p.v. die 

vrijheid met regeltjes in te perken? Hoe verloopt de evaluatie tot nu toe, welke stappen moeten nog 

worden genomen, en wanneer komt dit in de raad?   Wijkoverleggen zijn een vaste groep 

participanten, waarvan u zou meer gebruik zou kunnen maken. Bijvoorbeeld door te kijken of er 

reguliere schoonmaak acties in de wijk gekoppeld kunnen worden aan het schouwen, of voor 

beperkt onderhoud aan plantsoentjes bij hen neer te leggen, als ondersteuning van gemeentelijk 

beleid.                                                                                                                                                     

Buurtpreventie draait inmiddels in drie wijken. De complimenten voor dit geweldige particuliere 

initiatief!  Het zou mooi zijn als we dit in alle wijken voor elkaar kunnen krijgen. Kunt u dit 

stimuleren? Er vinden al een tijdje redelijk veel inbraken plaats in Ridderkerk. Is er een preventie 



actie op te zetten, gesteund door politie en bijvoorbeeld buurtpreventie?                                                                                                                                                                   

Wij willen meer boa’s in Ridderkerk.  Die vergroten de veiligheid binnen de gemeente, en kunnen 

verbaliserend optreden zodat ze enigszins budget neutraal kunnen werken. Dan kan ook de 

hondenpoep overlast beter in de hand gehouden worden, ergernis nr. 1 in Ridderkerk.          

Veiligheid wordt ook vergroot als er meer gehandhaafd kan worden op het overtreden van de 

maximum snelheid. Deze overtreding vindt verspreid over geheel Ridderkerk plaats, maar er zijn 

locaties waar daarover heel veel geklaagd wordt.  We vragen daarvoor doorlopend uw aandacht!                           

Ook goed voor het vergroten van de veiligheid is de mobiele camera. Is deze inmiddels aangeschaft? 

De regels voor plaatsing zijn of worden binnenkort versoepeld. Wat de inzet van dit instrument 

gemakkelijk en flexibeler maakt, en goed is nu de ‘donkere dagen tijd’  weer is aangebroken.   

Zie de vergrijzing als een kans. Benut de kennis van mensen met levenservaring.  Geef vergrijzing ook 

een plek, bijvoorbeeld door meer openbare toiletten, meer bankjes, en meer veilige wandel en 

fietspaden, ook voor de rollator en scootmobiel,  en zorg voor meer  oplaadplaatsen voor de 

elektrische fiets. Pak fietspad knelpunten aan vooral in het centrum van Ridderkerk, nabij de 

Ridderhof, dit kan wellicht bekostigd worden uit het potje voor de fietshighway’s.  

Een veilige gemeente, met groen en goede woningen is aantrekkelijk voor jong en oud.  De zorg is 

goed op orde, want een mix van jong en oud, houdt een ieder aan de gang. 

 

Tot slot wensen wij het college wijsheid en sterkte toe bij hun werk 

 

  

 

 

 

 

 


