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Vraag 1a Ruim 20% van de wijkbewoners heeft de enquête over de wijk heeft ingevuld en de twee 
bewonersavonden zijn door ongeveer 100 bewoners bezocht.  De gegeven respons levert  een 
aantal duidelijke aandachtspunten voor de wijk op. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de volgende keer 
nog meer mensen worden bereikt? 
Antwoord
Wij streven er altijd naar zo veel mogelijk mensen te bereiken. Daarom communiceren we via 
zoveel  mogelijk  kanalen.  Aandachtspunt  hierbij  is  het  gebruik  van  digitale  kanalen  en  social  
media.

Vraag  1b  Ook  jongeren  is  in  het  kader  van  het  wijkprogramma naar  hun  mening  gevraagd. 
Worden zij bij het uitvoeren van de acties uit het wijkprogramma betrokken en zo ja, op welke 
manier? 
Antwoord
Het  is  zeker  de  bedoeling  om jongeren  te  betrekken.  Via  de  basisscholen  kunnen  we deze 
leeftijdsgroep bereiken. Het jongerenwerk zal ingezet worden om andere jongeren te bereiken.

Vraag 2 De supermarkt  op Plein  Oost  wordt  door  wijkbewoners  enorm gewaardeerd,  ook  als 
ontmoetingsplek. In de Gebiedsvisie Plein Oost (waarnaar in het wijkprogramma wordt verwezen) 
staat dat behoud van de winkelfunctie van het plein ook tot de mogelijkheden behoort. Kunt u 
garanderen dat u in het kader van de herontwikkeling van het plein geen stappen onderneemt om 
de winkelstrip en daarmee de supermarkt te laten verdwijnen? 
Antwoord
Bij de vaststelling van de Gebiedsvisie is in de visie opgenomen dat in het bestemmingsplan de 
mogelijkheid behouden blijft dat op Plein Oost ook winkels gevestigd kunnen zijn. 

Vraag 3a De PvdA Ridderkerk hecht net als wijkbewoners aan een goede lucht- en geluidkwaliteit. 
In  het  wijkprogramma  is  als  actie  opgenomen  dat  een  onderzoek  wordt  gestart  naar  de 
mogelijkheden voor een geluidscherm langs de A15/16. Wat wordt de insteek van dit onderzoek? 
Wordt aangesloten bij de al lopende onderzoeken/trajecten naar geluidwerende maatregelen bij 
de A15 langs het Oosterpark en het dichtmaken van het ‘gat’ in West? Of gaat samen met de  
wijkbewoners worden bekeken of er andere locaties zijn waar een geluidscherm nodig is en gaat  
de gemeente zich daar dan hard voor maken? 



Antwoord
Met het onderzoek wordt aangesloten bij het reeds gestarte onderzoek naar de mogelijkheden van 
een  geluidsscherm langs  de  A15/A16.  Omdat  dit  een  thema is  dat  veel  aandacht  heeft  van 
wijkbewoners hebben wij dit project benoemd in het wijkprogramma.

Vraag 3b Welke acties gaan er nog meer samen met de wijkbewoners worden ondernomen om de 
lucht- en geluidkwaliteit in Oost verder te verbeteren?
Antwoord
De lucht- en geluidskwaliteit is een thema dat regelmatig terugkeert in het wijkoverleg. Mochten 
daar  aanvullende  acties  op  dit  thema  uit  voort  komen  dan  zal  per  actie  bekeken  worden  in 
hoeverre wij daar de bewoners in kunnen ondersteunen.

Vraag 4 Omwonenden ervaren overlast  van de JOP bij  het  Huygenplantsoen.  Wat  houdt  het 
onderzoek ‘Locatie JOP Huygenplantsoen’ precies in en waarom wordt hier gelet op de klachten 
pas in 2021 mee gestart? 
Antwoord
Het aantal klachten van bewoners over de JOP Huygensplantsoen blijft redelijk beperkt. Er zijn 
periodes dat er meer overlast wordt ervaren en periodes waarin dat minder het geval is. Er is nog  
geen  vastomlijnd  onderzoeksplan.  Dat  onderzoeksplan  zal  samen  met  de  bewoners  van  het 
Huygensplantsoen en het wijkoverleg worden gemaakt. 


