
Inspreekbijdrage vergadering commissie Samen leven Ridderkerk op 18 juni 2020 

 

Geachte raadsleden, 

 

In navolging van mijn bezoek aan uw commissievergadering in 2019 wil ik u nogmaals vragen om de 

distelverordening te houden zoals nu nog in de APV staat vermeld. 

Ik heb met een zak jonge disteltjes u willen aantonen welke overlast deze ons geven. 

 

Ik deed u vorig jaar deze oproep nadat mevr. C. Groshart een verzoek bij u had ingediend voor 

afschaffing van de distelverordening uit de APV 

Als tegen actie heb ik samen met een collega van mij een handtekeningenactie gehouden waar alle 

agrariërs van Ridderkerk hebben getekend voor het behoud van de huidige verordening.  Als we hadden 

geweten dat er slechts enkele regels binnen de verordening zouden wijzigen hadden we uiteraard daar 

een handtekeningenactie tegen gehouden en het vermoeden bestaat dat men dan ook de petitie had 

ondertekend. 

(Lijst met handtekeningen heb ik bijgevoegd). 

Ik lees dat de tekst in het voorstel van de nieuwe APV enigszins is gewijzigd en wel dat er wordt 

gesproken over een overlast van minstens 1 vierkante meter. 



Ik ben hier niet blij mee, en ik zal u aantonen waarom niet. 

Vorig jaar (2019) heeft Waterschap Hollandse Delta voor het eerst de bermen slechts een keer gemaaid. 

Ca. eind juni. 

Ik heb in september mevr. van Nes-de Man bij ons op het fietspad (Zuidpad) aangesproken over het 

maaibeleid en gevraagd of zij de melkdistels a.u.b. wil laten maaien. Haar reactie was naar mij toe: ik zie 

ze niet. Waarop ik zei maar ik wel.  Echter zonder resultaat. 

Op de volgende foto`s kunt u het verschil zien tussen twee keer maaien (in juni en september) of zoals 

vorig jaar een keer maaien. Het betreft hier de melkdistel die her en der verspreid langs het Zuidpad 

stonden en waar zoals nu het voorstel er ligt dus niet over een haard gesproken kan worden. Ik heb nu 

nog overlast van melkdistels die eind 2019 naar binnen zijn gewaaid. (Zie onderstaande foto`s) U zult 

begrijpen dat ik zo maar een detail op de foto heb gezet. 

 

Maar dit geld ook voor gemeentelijke plantsoenen waar ondanks de droogte momenteel het onkruid 

welig tiert. Dit zal in de toekomst alleen nog maar erger worden is mijn persoonlijke verwachting. 

 

 

 



 

 



 

Een boeiende melkdistel tussen de teelt van radijszaden. 



U kunt op de foto`s zien dat zelfs een vergeten melkdistel welke ik niet tijdig heb opgemerkt voor veel 

nakomelingen kan zorgen. 

Ik pleit dan ook om de distelverordening te handhaven zoals hij nu in de APV staat vermeld. Je hoeft 

geen haard te hebben om toch grote overlast ervan te hebben. 

Dan het punt handhaving: 

Bij WSHD deed ik vandaag voor de tweede keer dezelfde melding die ik ook al op 11-06-2020 en waar ik 

nog niets op vernomen heb. 

 

In verband met de AVG regelgeving (privacywetgeving) zijn deze twee meldingen niet bijgevoegd. 

 

Ook op de melding bij de gemeente heb ik op het moment van schrijven nog geen reactie vernomen. 

 

Deze melding betreft een perceel grond langs de Geerlaan welke momenteel vol staat met bloeiende 

melkdistels.  

 

In verband met de AVG regelgeving (privacywetgeving) is de melding niet bijgevoegd. 

 

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u mede namens alle agrariërs om de distelverordening te 

behouden zoals hij nu in de APV vermeld staat. 

Tevens verzoek ik u indien daarvoor een verzoek wordt ingediend medewerking te verlenen op het punt 

van handhaving. 

Nu volgt de lijst met handtekeningen welke is ondertekend door hoofdzakelijk Agrariërs uit uw 

gemeente. 

Mede namens al de Agrariërs wensen wens ik u het allerbeste toe, 

Met vriendelijke groet, 

G.Kok 

 

 

 

 

 



 

 

Ontvangen handtekeningenlijst met 38 handtekeningen en namen met adressen van 17 personen die 

daarnaast via een website hebben ondertekend zijn in te zien bij de griffie. Deze voegen wij hier niet 

toe in verband met de AVG regelgeving (privacywetgeving). 

 

  



 

Aanvulling op de inspreekbijdrage (later ontvangen): 

Beste Gemeentebestuurders, 

 

Ik wil u volledigheid halve nog vermelden dat de kas met rode sla ( lolla Rossa) kort voor de teelt nog is 

gestoomd, hetgeen inhoud dat de kas dan vrij is van onkruid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

G.Kok 

 


