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Waarover wilde ik het hebben? Tijdens mijn spreekrecht wilde ik de situatie over Ringdijk 434 

toelichten. 

 

Zelf zijn wij niet tegen een visie over de ontwikkeling van de Rivieroever van Ridderkerk. Zeker 

het eerste gepresenteerde stuk zag er goed uit. Vooral de ontwikkeling tussen de huidige 

jachthaven van Ridderkerk en De Schans sprak ons zeer aan. Huizen met een mooi stadspark. 

De ontwikkeling van dat gebied is ingehaald door de komst van het nieuwe logistieke centrum. 

 

De visie gaat vooral over groen verbinden en parels moeten koesteren, dat is wat je moet 

geloven. Uit de laatste versie blijkt dat er zelfs groen verwijderd wordt, zonder compensatie, 

naast Schiepo. Het elzenbos. 

 

Waar gaat het ons om? 

 

Tijdens de inspraak en Openlabs kwam naar voren, via een pin die je op de kaart kon plaatsen, 

dat er aan de Ringdijk 434 bankjes en tafels geplaatst konden worden om wandelaars en 

fietsers te kunnen laten rusten en genieten van de Zaag aan de overkant van de Nieuwe Maas. 

 

Nu heb ik in alle gesprekken, via teams en in persoon, van mevrouw van Mill begrepen dat de 

gemeente geen grond aankoopt. De grond van Ringdijk 434 is van het Waterschap de 

Hollandse Delta en er rust een toekomstige bestemming op van 2 bungalows. Volgens mij kan 

de gemeente er dus nooit een rustpunt van laten maken. 

 

Mijn verzoek is dan ook om dit pareltje uit het stuk Rivieroevers te schrappen. 

 

Andere argumenten om dit te doen zijn de te verwachten overlast. Zwerfvuil, geluidsoverlast, 

hangjongeren. Zwerfvuil door overvolle vuilbakken, die te weinig geleegd worden. Blijkt ook uit 

de vuilbak aan de Reijerweg en de Bourgondische Laan. Vaak vol met vuil er naast. Meerdere 

dagen achter elkaar terwijl er regelmatig een auto van de gemeente rondrijdt. Geluidsoverlast 

van scooters en radio’s. Blijkt ook uit de situatie naar Ringdijk 466 en op Bolnes. Hangjongeren 

idee dito. 

 

Dit is wat ik afgelopen donderdag aan de commissie Samen Wonen had willen verduidelijken. 

Mochten er nog vragen zijn, dan ben ik bereid deze te beantwoorden. 

 

In afwachting van het besluit van de Commissie Samen Wonen en de Raad. 

 

Groet 

Fred Netten 

 


