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MOTIE VAN HET RAADSLID ELS BERKHOUT, CDA, INZAKE ONTMOET-BANK 
 
Voorgesteld: 3 november 2016 
 
Nr. 2016 – 104 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020; 
 
overwegende dat:  
 
1. het belangrijk is dat er gezamenlijk geïnvesteerd wordt in het sociale netwerk in de wijken; 
2. samenwerking de sociale cohesie in de wijken versterkt; 
3. buurtbewoners, verenigingen, jongeren- en seniorenorganisaties, cliënten van zorginstellingen in 

de wijken, ondernemers, wijkoverleg/wijkideeteam, wijkteams én wijkregisseur kunnen worden 
uitgedaagd om samen in contact te komen om zo het onderlinge sociale netwerk te versterken, 
elkaar te ondersteunen en samen oplossingen te bedenken voor problemen; 

4. het versterken van een sociaal netwerk een bijdrage levert aan het verder ontwikkelen van 
burgerkracht, welke ook in het kader van het “Omdenken” van groot belang is;  

 
is van mening dat: 
a. samenwerking wordt bevorderd als inwoners gezamenlijk op creatieve wijze aan de slag gaan; 
b. het zelf ontwerpen en vormgeven van kunstzinnige mozaïek-banken (ontwerp Karin Bruers) ten 

behoeve van hun eigen wijk op een zelf gekozen plek in de openbare ruimte, daarvoor een 
uitstekend middel is; 

c. een dergelijk project mensen op een creatieve manier bij elkaar brengt, inspireert om zelf plannen 
voor de eigen buurt te bedenken, de leefomgeving verfraait en mensen trots maakt op hun eigen 
wijk; 

 
verzoekt het college om te onderzoeken of tot plaatsing van ontmoet-banken kan worden overgegaan, 
waarbij als uitgangspunten geldt dat: 
1. het project-idee gedragen dient te worden door de bewoners in de buurten zelf en de uitwerking 

tot stand komt door samenwerking tussen betrokken burgers; 
2. er een aantoonbaar draagvlak en samenwerking is tussen diverse groepen/burgers in de buurt; 
3. het zal gaan om één mozaïek-bank per wijkteamgebied (Noord-Centrum-Zuid); 
4. bezien wordt om ook de leefbaarheidsteams en de wijkregisseurs een rol te geven; 
5. bezien wordt of bij de feitelijke uitvoering een koppeling gemaakt kan worden met een 

werkervaringsproject bijvoorbeeld jongeren die werkervaring op doen bij de eventuele 
bestrating/fundering; 

6. de omwonenden zelf het onderhoud ter hand zullen nemen;  
 
spreekt uit dat:  
a. als voor een wijkteamgebied het resultaat van het onderzoek positief is, de gemeente (het 

college) in 2017 tot aanschaf van een mozaïek-bank kan overgaan a € 5.000,-; 
b. het college deze kosten ten laste mag brengen van bestaande budgetten, ook als dit tot een 

overschrijding leidt; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
 
Els Berkhout, CDA  
 
 

Ingetrokken in de raad van 3 november 2016 
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Bijlage motie 2016-104:  Ont-Moet-Bank 

De Socialsofa is een publieke betonnen buitenbank die in 2005 is ontworpen door Karin 

Bruers (cabaretière).  

 

Het idee voor de bank ontstond nadat er in de Tilburgse politiek werd gesproken over de 

sociale verkilling waaraan de stad - en andere steden ten prooi lijken te zijn gevallen. In 

Tilburg worden de banken gemozaïekt door arbeidsre-integranten, in andere steden worden 

veel Socialsofa projecten opgestart waarbij buurtbewoners -, collega’s -, leerlingen - of 

vriendenclubs hun eigen Socialsofa mozaïeken.  

 

Het Socialsofa project is een groot succes. Er staan inmiddels honderden Socialsofa's in 

Nederland en de eerste 30 inmiddels in België.  

 

Social Sofa is een bedrijf www.socialsofa.com welke mozaïekproducten maakt zoals de 

SocialDivan, SocialBin en de SocialBauble. Deze producten hebben telkens een unieke 

mozaïekafbeelding. Onderstaand enkele voorbeelden. 

 

 
 

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET! 

 

http://www.socialsofa.com/

