
 

Commissiebijeenkomst Samen leven 

Uitnodiging voor de openbare commissiebijeenkomst Samen leven op donderdag 17 

november 2022. De vergadering vindt plaats in de Raadzaal in het gemeentehuis en start 

om 20.00 uur.  

1. Opening (commissievoorzitter) 

2. Introductie (wethouder Van Os) 

3. Schetsontwerp St. Jorisplein 

In het ontwikkelperspectief centrum Ridderkerk 2035 wordt het Sint Jorisplein beschreven als een 

laagdrempelig toegankelijk dorpsplein voor iedereen. Het is aangeduid als deelgebied 2 van het 

ontwikkelperspectief. 

Het Jorisplein is onderdeel van een belangrijke historische route in het centrum van Ridderkerk. 

Het plein heeft mooie proporties en een belangrijke betekenis als knooppunt in het winkelgebied 

van het centrum. De uitstraling is echter gedateerd, zowel in de inrichting van het plein als een 

deel van de aangrenzende bebouwing. Er zijn ontwikkelingen voor het vernieuwen van enkele 

panden. Dit is de uitgelezen kans om een ontwerp te maken voor de openbare ruimte van het 

Sint Jorisplein.  

Voor het ontwerp van het St. Jorisplein is een aanbesteding geschreven die gegund is aan bureau 

Poelmans Reesink. Hun visie op een plein met een intiem karakter was uiteindelijk 

doorslaggevend binnen de aanbesteding procedure. Klein, kleiner, kleinst zoals zij zelf schrijven 

geeft aan dat deze intimiteit op iedere schaalgrote terugkomt. Uiteindelijk is er gekozen om een 

dorpstuin te ontwerpen. Een centrale groene plek dat doorbroken wordt met struinpaadjes. 

Er zijn drie participatiemomenten geweest waarin bewoners, participanten en stakeholders is 

gevraagd naar input voor het nieuwe ontwerp van het Sint Jorisplein.  



Dhr. Reesink van bureau Poelmans Reesink neemt u deze avond mee in het participatieproces 

dat het afgelopen jaar is doorlopen en presenteert u het ontwerp voor het Jorisplein dat naar 

aanleiding van deze participatie tot stand is gekomen.  

Tijdens de presentatie kunnen vragen gesteld worden. 

4. Sluiting (commissievoorzitter) 

Ridderkerk, 4 november 2022 

de commissievoorzitter, 

Karin Kayadoe 
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