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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Uw raad heeft op 26 november 2018 de startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum vastgesteld. Doel is 
een centrum met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij de 
gemeente. Het Ontwikkelperspectief Centrum wordt leidend bij de initiëring en uitvoering van concrete 
plannen voor het centrum en fungeert als beoordelingskader voor het college en de gemeenteraad. 

Tijdens de behandeling van de startnotitie is afgesproken dat het concept Ontwikkelperspectief in een 
reguliere commissievergadering ter consultatie wordt voorgelegd. 

Concept Ontwikkelperspectief Centrum 
In de bijlagen vindt u het concept Ontwikkelperspectief inclusief bijlagen. 

Doel is een aantrekkelijk, goed functionerend en toekomstbestendig centrum. In dit concept 
Ontwikkelperspectief beschrijven we de manier waarop we dit doel willen bereiken. We hebben een 
breed gedragen toekomstbeeld nodig. Dit toekomstbeeld beschrijven we in het concept 
Ontwikkelperspectief. 

Het toekomstbeeld is bedoeld ter inspiratie en moet alle partijen uitdagen de juiste plannen te ontwikkelen 
en realiseren. Daarnaast maken we ook inzichtelijk welke acties/ontwikkelingen/projecten nodig zijn en 
welke partij(en) daarvoor verantwoordelijk is (zijn). We gaan het Ontwikkelperspectief dan ook gebruiken 
als beoordelingskader. 

Consultatie Commissie 
Wij stellen u voor het bijgaande concept Ontwikkelperspectief Centrum te bespreken tijdens de 
gezamenlijke commissievergadering Samen Wonen en Samen Leven van 11 februari 2020. 
Eventuele vragen zullen wij uiteraard beantwoorden in de commissievergadering, maar wij zijn met name 
benieuwd naar uw inhoudelijke reactie. Uw reactie kan leiden tot aanpassing in het concept dat we de 
raad zullen voorleggen voor besluitvorming. 

• Koningsplein 1 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 



Vervolg 
Wij hebben besloten om het Concept Ontwikkelperspectief Centrum ter inzage te leggen tot en met 
17 februari 2020 voor alle inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Ook leggen we het concept 
ter advisering voor aan het wijkoverleg Centrum, BIZ, Jongerenraad en Maatschappelijk Burgerplatform 
Ridderkerk. Hun adviezen over het concept Ontwikkelperspectief halen we op en verwerken we in het 
Ontwikkelperspectief Centrum dat we de raad zullen voorleggen ter besluitvorming. 

Wij zijn voornemens het Ontwikkelperspectief Centrum voor te leggen in de commissievergadering van 
2 april 2020 en ter besluitvorming in de vergadering van uw raad op 16 april 2020. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebbe 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouder van Ridderker 
de secretaris, tie burgemeeste , 

Bijlagen: 
1. Concept Ontwikkelperspectief Centrum 
2. Participatie-boekje 


