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Algemene beschouwingen CDA Ridderkerk 2019 
 
 
Beste raadsleden, college en overige aanwezigen, 
 
Namens het CDA willen wij allereerst de Raad, het College en de ambtenaren complimenteren en 
een woord van dank uitspreken, voor wat in het afgelopen jaar tot stand is gebracht. 
 
De eerste resultaten van uit het collegeprogramma worden zichtbaar (groenvisie / Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer visie / strijd tegen de oeververbinding) 
 
Zoals we allemaal weten worden beslissingen altijd genomen in de geest van de tijd. Daar bedoel ik 
mee dat afhankelijk van de ontwikkeling in Nederland / de Wereld sommige beslissingen wel of niet 
worden genomen.  
Zo is het in de westerse wereld normaal dat veel beslissingen worden genomen om in eerste 
instantie de aandeelhouders van de bedrijven tevreden te stellen. De vraag is of dat nog wel van 
deze tijd is want er zijn ook andere geluiden te horen. Tijdens een bijeenkomst, in augustus van dit 
jaar, van de 181 grootste ondernemingen wereldwijd werd de stelling ingenomen dat de 
ondernemingen fundamentele verplichtingen hebben richting al hun stakeholders. Waarbij met 
stakeholders een brede cirkel van belanghebbenden (zowel binnen als buiten het bedrijf) wordt 
bedoeld. Een positieve verschuiving naar meer solidariteit en minder kapitalisme. 
 
In het licht bezien van steeds meer taken die van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld is 
het goed om te beseffen dat we dit alleen maar goed kunnen regelen als we dat met z’n allen doen. 
Laten we oog hebben voor elkaar, en met elkaar helpen en ondersteunen waar nodig en mogelijk. 
 
Het huidige college heeft van uit het collegeprogramma diverse punten opgepakt en die zijn onder 
andere verwoord in de hieronder aangegeven visie van het CDA Ridderkerk benaderd vanuit de vier 
pijlers van het CDA gedachtegoed 
 
Rentmeesterschap 
 
We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na 
ons komen (onze (klein)kinderen). Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze 
eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere 
samenleving achter te laten is creativiteit en innovatie nodig. 
 
Het CDA hecht grote waarde aan een goede buitenruimte en groenvoorziening in Ridderkerk. Als 
gemeente schenken we, in de vorm van een pilot, aan de inwoners van Drievliet een boom voor in 
hun tuin. Daarmee leveren we een positieve bijdragen aan een prettigere leefomgeving en 
vergroenen we de wijk Drievliet. Binnen Ridderkerk verhogen we de biodiversiteit (vogels, bijen en 
vlinders) en bieden we een gezonder leefklimaat. Het CDA juicht het toe dat op verschillende plekken 
in Ridderkerk ‘vlinderpaden’ zijn aangelegd, waar te midden van het gras een variatie aan bloemen is 
ontstaan die voorzien in datgene wat vlinders, bijen en hommels nodig hebben. 
Er is een startnotitie “Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte” vastgesteld. Hiermee 
willen we het groene karakter van Ridderkerk in stand houden en waar mogelijk het groen 
verbeteren en/of uitbreiden. 
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Het tot stand komen van de oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard zou grote 
gevolgen en een negatieve invloed hebben gehad op de leefbaarheid in onze gemeente 
(geluidsoverlast, luchtkwaliteit en veiligheid). Het was mooi om te zien dat we op dit onderwerp 
binnen Ridderkerk unaniem actie hebben gevoerd tegen deze oeververbinding en, met succes!. Dit 
heeft er voor gezorgd dat de leefbaarheid in de wijk Bolnes niet wordt aangetast. 
 
Als CDA willen we Ridderkerk op een goede manier doorgeven aan onze toekomstige generaties en 
zijn we van mening dat we de footprint op het gebied van afval moeten verkleinen. We kunnen niet 
eindeloos blijven consumeren en maar geloven dat we het afval zonder verdere consequenties 
kunnen blijven verbranden. De invoering van het afvalplan is een duidelijke 1e stap in de richting van 
een circulaire maatschappij. 
 
Als we het hebben over het doorgeven van Ridderkerk, hoort daar zeker het cultureel erfgoed bij. 
Sommige gebouwen zijn tekenend voor vele Ridderkerkers en velen hebben daar ook goede 
herinneringen aan. Hoe mooi zou het zijn als we deze gebouwen kunnen behouden en eventueel een 
andere bestemming kunnen geven. De Huishoudschool is daar een voorbeeld van waar het CDA zich 
voor inzet om het te behouden en er een andere bestemming aan te geven. 
Van uit dit gedachtegoed heeft het CDA een brief gestuurd aan alle kerken in Ridderkerk en gevraagd 
of zij bereid zijn in gesprek te gaan met de gemeente Ridderkerk over een mogelijke Ridderkerkse 
kerkenvisie. De kerkenvisie houdt in dat de gemeente Ridderkerk met de kerkgenootschappen 
meedenkt/in gesprek gaat over de toekomst van de kerkgebouwen. De aanleiding hiervoor is dat 
vanwege de secularisatie landelijk steeds meer kerken leeg komen te staan of dat kerkelijke 
gemeenten moeite hebben om hun kerkgebouw in stand te houden. Als CDA hebben we de volgende 
vragen aan de wethouder: 

 Op welke termijn gaat het college de subsidie voor de kerkenvisie aanvragen? 

 Op welke termijn verwacht het college de subsidie voor de kerkenvisie te kunnen ontvangen? 

 Op welke termijn heeft het college het voornemen om een kerkenvisie op te stellen en deze 
aan de raad te presenteren? 

 
De ontwikkeling en verkoop van de twee nieuwe bedrijventerreinen verloopt goed. Op enkele kavels 
na, is het bedrijventerrein Cornelisland helemaal verkocht en voor het bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard zijn de 1e stappen gezet. 
  
Natuurlijk vergeten we het landgoed “Huys ten Donck” niet. Een mooi landgoed dat het CDA zeker 
wilt behouden voor Ridderkerk. Voor de exploitatie van het landgoed zijn meer inkomsten nodig en 
er zijn meerdere ideeën besproken, waarbij de gemeente in een faciliterende rol zal kijken wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Aan de ene kant willen we het landelijke karakter van Ridderkerk behouden maar beseffen we ons 
ook heel goed dat onze inwoners op een goede en snelle manier van en naar Ridderkerk moeten 
kunnen reizen. Dit jaar is daar een visie “Hoogwaardige Openbaar Vervoer” voor vastgesteld om dit 
te realiseren. Vanuit deze visie willen we de Provinciale Staten ervan overtuigen dat de claim van het 
tramtrace kan komen te vervallen. 
 
Solidariteit 
 
Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor 
onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale 
zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag 
daarbij niet uit het oog worden verloren. 
 
Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. 
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Binnen het sociaal domein heeft Ridderkerk verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan 
hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Dit is een 
groot aandachtsgebied waar veel aandacht aan besteed wordt. Van uit het Rijk worden ook steeds 
meer taken decentraal belegd bij de gemeente. Om al deze aandachtsgebieden zo goed en zo 
efficiënt als mogelijk uit te voeren is er door de gemeente Ridderkerk een extra financiële investering 
gedaan om dit mogelijk te maken.  
 
Om te zorgen dat de inwoners van Ridderkerk een goed inzicht en overzicht hebben van de diensten 
die worden aangeboden is in 2014 door de gemeenteraad besloten dat er een sociale kaart zou 
komen. Tot op heden is dat nog niet gerealiseerd en heeft het CDA hier vragen over gesteld. In 
augustus van dit jaar heeft het college aangegeven dat er een samenwerking is aangegaan met de 
organisatie “Mijn Buurtje” waarbij het doel is om in januari 2020 een goede digitale sociale kaart van 
Ridderkerk beschikbaar te hebben. 
 
In het kader van solidariteit wordt er gekeken hoe we de gemeentelijke accommodaties (zoals 
scholen, gymzalen en sportaccommodaties) op de beste en efficiëntste manier kunnen worden benut 
door de inwoners. Er zijn plannen om een nieuw schoolgebouw voor De Gemini te realiseren en 
nieuwe locaties te realiseren voor De Loods en De Gooth (jongerencentra en ontmoetingsplaatsen) 
waarbij met alle betrokken partijen wordt gesproken om te kijken of dit is te realiseren. Het Integraal 
Accommodatie Plan (IAP) zorgt er voor dat de accommodaties toekomstbestendig zijn. 
 
Het samen activiteiten ondernemen valt ook zeker onder dit onderwerp. Een goed voorbeeld van 
saamhorigheid is het Koningsfeest, dat de afgelopen twee jaar is georganiseerd en veel mensen op 
de been heeft gebracht. Mooi om te zien hoe de inwoners van Ridderkerk hier positief op reageren.  
Als CDA realiseren we ons, dat het moeilijk is een succesvol jaarlijks evenement op te zetten en dat 
daar financiële risico’s aan kunnen zitten. Het CDA dient een motie in en verzoekt het college om in 
het evenementenbeleid voor 2020 op te nemen, dat er zowel een budget wordt gereserveerd voor 
een jaarlijks evenement op het Koningsplein als een budget ter stimulans van andere evenementen 
die plaats kunnen vinden door heel Ridderkerk. 
 
Naast het jaarlijkse evenement op het Koningsplein is het CDA van mening dat het plein wel wat 
meer levendigheid kan gebruiken. Het burgerinitiatief voor het plaatsen van zogenaamde 
“bedriegertjes” wordt ondersteund door het CDA. 
 
Publieke gerechtigheid (gezamenlijke verantwoordelijkheid) 
 
Als overheid hebben we de verantwoordelijkheid voor een samenleving waar iedereen mee kan 
doen, zich kan ontplooien en veilig voelt. We mogen trots zijn op Ridderkerk en op onze samenleving, 
als gemeente moeten we niet achteroverleunen maar ons (kritisch) in blijven zetten voor een mooier 
Ridderkerk. 
 
Een Ridderkerk waar iedereen kan meedoen, een inclusieve samenleving, is voor het CDA zeer 
belangrijk. We zijn goed op weg en op 18 februari is hiervoor een motie aangenomen ‘Uitvoering VN 
verdrag inzake rechten van mensen met een handicap’. Toch merken we dat het nog steeds beter 
kan in Ridderkerk, wanneer we bijvoorbeeld horen dat een vrijwilliger is afgewezen voor 
vrijwilligerswerk, omdat hij een handicap heeft. Als CDA begrijpen we dat dat het lastiger kan zijn om 
vrijwilligerswerk te zoeken voor iemand met een handicap, maar dit moet niet betekenen dat 
diegene wordt afgewezen. Als Ridderkerk moeten we ons blijven inzetten voor een inclusieve 
samenleving waar iedereen aan deel kan nemen. Daarom dient het CDA een motie in om het verdrag 
‘ iedereen doet mee!’ als Ridderkerk te ondertekenen. We zien dit als een stimulans en vervolg van 
de eerder aangenomen motie. We zijn op de goede weg, maar het kan zeker beter. 
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Een algemene dekking van AED’s in Ridderkerk is naar onze mening een belangrijke 
verantwoordelijkheid als overheid. We kunnen lezen dat het streven naar een algemene dekking 
terug is te vinden in het collatie-akkoord, collegeprogramma en de begroting voor 2020. Als CDA 
hebben we de volgende vraag aan de wethouder: Hoe staat het met de algemene dekking van AED’s 
door heel Ridderkerk? In de begroting 2020 viel ons op dat, in tegenstelling tot het coalitie akkoord 
en college programma, de algemene dekking van zes minuten niet is vermeld. Vraag aan de 
wethouder: Staat het college voor een algemene dekking van AED’s in Ridderkerk binnen zes 
minuten? 
 
Als overheid dienen we ons in te zetten voor een gezond Ridderkerk. Dit kan onder andere door 
preventie, informatievoorziening, investeringen en handhaving. Ridderkerk zet zich al langer in om 
een gezonde levensstijl te promoten. Daarnaast is het bieden van en investeren in sportfaciliteiten 
belangrijk voor een gezond Ridderkerk. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een (hard)loop route door 
Ridderkerk aangelegd. Trots kunnen we zijn op de vele sportverenigingen die Ridderkerk in beweging 
brengen. Als CDA zouden we graag zien dat de gemeente blijft investeren in sporttoestellen bij 
verschillende parken, voldoende en goede speeltuinen, sportvelden en skatebanen. Goede 
voorbeelden hiervan zijn de vernieuwde speeltuin bij het Reijerpark alsmede de uitbreiding en 
modernisering van de speeltuin die gelegen is naast de woonvoorziening Dagelijks Leven in 
Ridderkerk-West. Op deze manier bieden we de Ridderkerker genoeg mogelijkheden om buiten te 
gaan sporten en spelen. Niet alleen voor de jeugd, maar ook de ouderen dienen we genoeg 
mogelijkheden te bieden. Veilige voet- en fietspaden en genoeg bankjes onderweg bieden de oudere 
bewoners de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Hierbij zijn veilige oversteekplaatsen essentieel 
voor zowel jong als oud. Het CDA vraagt de gemeente om alert te blijven op het laag houden van de 
begroeiing aan bosjes en struiken naast oversteekplaatsen. In het bijzonder de oversteekplaatsen bij 
scholen verdienen onze aandacht. Voorkomen moet worden dat kinderen over het hoofd worden 
gezien doordat ze nauwelijks boven het groen uitkomen.   
 
Gratis OV voor de AOW gerechtigden bieden de Ridderkerkse ouderen een extra mogelijkheid om op 
pad te gaan, ook wanneer ze geen beschikking hebben tot een auto. Goed om te zien dat een groot 
gedeelte van de AOW gerechtigden hiervan gebruik maakt. Via deze maatregel kan o.a. een gedeelte 
van de eenzaamheid verminderen en heeft het een positief effect om het milieu. 
  
Wanneer het gaat over geluids- en fijnstofoverlast hebben we als overheid ook een taak om dit te 
bestrijden. Het CDA blijft een voorstander van geluidschermen langs het Oosterpark en bij het ‘gat’ 
van West. We kijken daarom met interesse uit naar het onderzoek en voorstel van het college dat 
voor de zomer 2020 aan de raad gepresenteerd wordt. 
  
Preventie maatregelen en informatie over drugsgebruik hoort ook tot de taken van de overheid. Het 
is essentieel om onze jongeren vroegtijdig te informeren over welke effecten en gevaren 
drugsgebruik met zich meebrengen. Jammer genoeg zien we in Ridderkerk dat het gebruik van 
lachgas toeneemt en steeds populairder wordt. Regelmatig is te zien dat rondom hangplekken en 
bankjes grote hoeveelheden lachgaspatronen te vinden zijn. Het gebruik van lachgas staat jammer 
genoeg nog steeds bekend als onschuldig, maar onderzoeken wijzen uit hoe schadelijk het gebruik 
van (grote hoeveelheden) lachgas kan zijn. Daarom dienen we samen met de SGP een motie in om 
lachgas gebruik in de openbare ruimte te verbieden en op o.a. scholen/ jongerencentra de aandacht 
te vragen voor de schadelijke gevolgen van lachgas. Het bestrijden van drugsgebruik en drugshandel 
moet een prioriteit zijn voor Ridderkerk.  
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Als overheid dienen we de veiligheid van onze bewoners te waarborgen. We zijn trots op onze 
agenten, BOA’s, buurtpreventies en vrijwilligers die zich inzetten voor onze veiligheid. Goed om te 
zien dat er steeds meer buurtapps ontstaan en dat we als Ridderkerkers oplettend zijn wat er in onze 
straat/wijk gebeurt. 
 
De buurtpreventies spelen een belangrijke rol als het gaat om een veiliger, mooier en schoner 
Ridderkerk. Als Lokale overheid dienen we de buurtpreventies te blijven ondersteunen waar nodig, 
maar ook om de samenwerking te blijven zoeken en verbeteren. Op dit punt zou het CDA graag zien 
dat er een directere samenwerkingen komt tussen overheid en gemeente als het gaat om de 
wijkschouwen die twee keer per jaar plaats vinden in de wijken. 
  
De realiteit is dat niet iedereen het goed voor heeft met elkaar, daarom is het ook essentieel dat 
wanneer we een misdaad constateren hier melding van doen. Het kan voorkomen dat de drempel 
om een melding te doen te hoog is, omdat we bang zijn dat we er zelf problemen door krijgen. 
Daarom is het anoniem kunnen melden van misdaden essentieel voor een veilig Ridderkerk. Als CDA 
dienen we een motie in om als gemeente Ridderkerk het gesprek aan te gaan met Meld Misdaad 
Anoniem. Enerzijds om aandacht/bekendheid te vragen voor het anoniem melden van misdaden, 
maar ook om als Ridderkerk inzicht te krijgen welke anonieme meldingen er gedaan worden over 
misdaden in Ridderkerk. Wanneer we inzicht krijgen over deze meldingen kunnen we als overheid 
ook beter anticiperen en sterker optreden tegen criminaliteit binnen onze gemeente. 
 
Veel starters hebben grote moeite om een woning te vinden binnen onze gemeente. Ondanks dat 
het een probleem is dat landelijk speelt, kunnen we als Ridderkerk zeker maatregelen nemen ten 
gunste van de starters. Blij zijn we met de vernieuwing van de starterslening binnen Ridderkerk en 
wij hopen dat op deze manier de starterlening beter aansluit bij de huidige tijd en markt. Als CDA 
roepen we het college op om zich in te blijven zetten voor de starters en in te zetten op 
starterswoningen in Ridderkerk, zowel koop als huur. 
 
Gespreide verantwoordelijkheid 
 
Als CDA Staan we een voor een samenleving waarin iedere burger mee kan doen, maar ook iedere 
burger zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor een mooier Ridderkerk. Wij zijn daarom blij dat 
afgelopen maand besloten is om als Ridderkerk opzoek te gaan naar een kinderburgemeester en in 
te zetten op jeugdparticipatie. Aan de hand van de kinderburgemeester proberen we de jeugd van 
Ridderkerk te betrekken bij de Ridderkerkse samenleving en politiek. Er wordt vaak gezegd dat ‘de 
jeugd de toekomst heeft’ en daarom is het essentieel om de jongeren van Ridderkerk te betrekken 
bij hoe we ons dorp besturen en nog mooier maken. Als het gaat om jongerenparticipatie, zijn we 
trots op onze Jongerenraad Ridderkerk (JRR), maar wij zien hierbij jammer genoeg dat het aantal 
leden van de JRR de afgelopen jaren sterk is gedaald. Daarom zijn we blij dat er op dit moment 
onderzocht/besproken wordt om de JRR te vernieuwen. Als CDA lijkt het ons daarbij een goed idee 
om te leeftijdsgrens van de JRR aan te laten sluiten bij de leeftijdscategorie waaruit gezocht wordt 
naar een kinderburgemeester. 
  
We zien in Ridderkerk dat een groot deel van onze inwoners bijdraagt aan de Ridderkerkse 
samenleving. Hierbij kunnen we trots zijn op de vele vrijwilligers en verengingen die ons dorp rijk is. 
Als overheid hebben we hierbij de taak om de verengingen en vrijwilligers te ondersteunen en ze niet 
te overladen met regels vanuit de overheid. Het verenigingsleven dienen we als overheid de 
ondersteunen en stimuleren, daarom kijkt het CDA uit en blijft het zich inzetten voor een nieuwe 
locatie van de Ridderkerk Rowdies en de herindeling van sportpark Bolnes. 
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Het CDA zet zich daarnaast al langer in voor een nieuwe locatie voor jongerencentrum de Loods en 
de Gooth en zijn daarom blij dat o.a. op ons aangeven de eerste stappen worden gezet om een 
nieuwe locatie te realiseren op het huidige hoofdveld van RVVH. Jongeren in Ridderkerk dienen een 
plek te hebben om veilig uit te kunnen gaan, samen te kunnen komen en hun talenten te kunnen 
ontwikkelen. Hieraan draagt een nieuwe locatie voor de Loods en de Gooth zeker bij. Essentieel blijft 
hierbij wel dat de gemeente Ridderkerk goed contact/participatie blijft houden met beide partijen. 
 
Als CDA wensen wij de Raad, het College en de ambtenaren Gods zegen toe voor het komende jaar. 
 
Ton Overheid, Victor Mijnders en Dick Breeman 
 
Vragen aan het college: 
 

 Op welke termijn gaat het college de subsidie voor de kerkenvisie aanvragen? 

 Op welke termijn verwacht het college de subsidie voor de kerkenvisie te kunnen ontvangen? 

 Op welke termijn heeft het college het voornemen om een kerkenvisie op te stellen en deze 
aan de raad te presenteren? 

 Hoe staat het met de algemene dekking van AED’s door heel Ridderkerk? 

 Staat het college voor een algemene dekking van AED’s in Ridderkerk binnen zes minuten? 


