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Algemene Beschouwingen Leefbaar Ridderkerk 2019 

“Onrustig weer” 

Ridderkerk heeft een turbulent jaar achter de rug. Nooit eerder hebben we zoveel media-

aandacht gehad.  En helaas negatieve aandacht door overvallen met geweld, zoals bij de 

Coop op het Vlietplein, overlast van jongeren in ons zwembad en last but not least een feest 

op het Koningsplein dat ternauwernood beheersbaar kon blijven. Geweld, overlast en agressie 

zijn hier de kernwoorden. Waarbij bij de Coöp iemand nog maar net aan de dood ontsnapt is. 

Wij vinden het aangrijpend en weerzinwekkend. Onze portefeuillehouder VEILIGHEID had er 

het maar druk mee. 

Leefbaar Ridderkerk heeft het zich afgelopen jaar  meermalen kritisch geuit. Wat zeker niet  

door iedereen in dank is afgenomen. Het is voor iedereen ook vast wennen dat we ons 

gedragen als een oppositie partij. Het zou zoveel gemakkelijker zijn om achter de coalitie aan 

te hobbelen. Vorig jaar hebben we al aangegeven dat we ons kritisch op zullen stellen. Trots 

zijn we er niet op wanneer we ‘viraal’  gaan, zoals over de ongeregeldheden tijdens het 

koningspleinfeest.  Maar dit soort zaken onder het vloerkleed vegen, kan wat ons betreft echt 

niet!  

 

Schoon, Heel en Veilig 

Dat is en blijft het gene waar Leefbaar Ridderkerk voor staat. Helaas hebben we allemaal 

moeten constateren dat Ridderkerk het afgelopen jaar behoorlijke calamiteiten om haar oren 

heeft gehad. Vers in ieders geheugen staan vast nog de ongeregeldheden bij het zwembad 

de Fakkel en recentelijk tijdens het feestweekend op het Koningsplein. De ongeregeldheden 

bij de Fakkel kwamen niet als een verrassing.  

Al jaren kampen we met overlast van agressieve jongeren die andere goedwillende jongeren 

domineren. Dit jaar kwam het tot een uitbarsting. Met als gevolg dat het zwembad een aantal 

keren op slot ging.  Ook op het Koningsplein kwam het tijdens het feestweekend tot een 

escalatie van geweld.  

Hier had  de gemeente haar verantwoording moeten nemen door er in ieder geval voor te 

zorgen dat er aan de voorwaarden uit de verstrekte vergunning voldaan werd. Handhaven dus! 

In de voorschriften van de Politie bestemd voor dit evenement stond expliciet: Onder de 18 

jaar geen alcoholhoudende drank. Minderjarige onder invloed van alcoholhoudende kan de 

toegang worden geweigerd of ontzegd.  Drugs en/of gaspatronen zijn niet toegestaan . Geen 

slag-, stoot-, steek- of andere wapens zijn toegestaan. De beantwoording van onze artikel 40 

vragen geeft aan dat er helaas niet aan de voorwaarden van de evenementenvergunning is 

voldaan. En dat is jammer elke Ridderkerker zou zich veilig moeten voelen, zeker bij 

evenementen.  

Ons bereiken ook nog steeds veel signalen dat het melden van vermoedens van illegale 

praktijken en de zichtbaarheid van blauw op straat niet altijd als voldoende wordt ervaren. 

Daarbij realiseren we ons ook dat inwoners steeds hogere eisen stellen aan de wijze waarop 

politie hen tegemoet treedt. Het werk van de wijkagent in de wijk staat nog steeds onder druk. 

Uit onderzoek is gebleken dat met name “pop-up” politiebureaus het gevoel van veiligheid 

vergroten. Vooral het tijdelijk karakter is een uiterst laagdrempelige wijze is om meldingen  

en/of aangifte te  stimuleren. Bovendien is het ook  een uitstekende manier om  informatie 

binnen te halen. Daarom dienen wij  een motie in die dit mogelijk maakt. 
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Maatschappij en Zorg 

Van de toenemende economische ontwikkeling profiteert nog niet iedereen. Ook hierin hebben 

wij als gemeente een inspanningsverplichting. Met name in de arbeidsmarkt regio Rijnmond 

zien we ondanks de groei van economie en de krapte op de arbeidsmarkt dat 

uitkeringsgerechtigden nog steeds moeilijk aan een baan komen. Het maken van een goede 

match tussen vraag naar en aanbod van werkzoekenden is in bepaalde sectoren steeds 

moeilijker geworden. Iedere Ridderkerk moet volwaardig mee kunnen doen aan de 

Ridderkerkse samenleving. Het hebben van een baan speelt hierin een belangrijke rol. We 

hebben als gemeente het instrument SROI om arbeidsparticipatie te stimuleren. Laten we dit 

instrument dan ook optimaal inzetten. Hiertoe dienen we dan ook een motie in, om SROI nog 

breder in te kunnen zetten. 

De Ridderkerkpas heeft per 1 januari 2020 een nieuwe provider. Voeg dan ook de kosten voor 

dierenartsen als uitgavemogelijkheid hieraan toe. Met name degene die afhankelijk zijn van 

een hulphond krijgen deze niet altijd vergoed van de zorgverzekeraar. Voor zover wij hebben 

kunnen nagaan komen zij ook niet per definitie in aanmerking voor hulp vanuit de bijzondere 

bijstand.  

 

Onderwijs 

Blij zijn we dat de knopen m.b.t. nieuwbouw Gemini eindelijk zijn doorgehakt. We zijn benieuwd 

wanneer de nieuwe school er staat.  

Het Maxima College is een belangrijke schakel binnen de keten middelbare scholen in 

Ridderkerk. Niet alleen als ‘rebound’ instelling voor zowel  het Gemini College alsmede voor 

het Farel College, maar ook voor leerlingen voor wie het lastig is om een startkwalificatie te 

behalen voor de arbeidsmarkt.  

Een grote wens  van het Maxima is op het perceel grenzend aan de school, hoek 

Koninginneweg-Sportlaan een hondenlosloopgebied met opruimplicht te creëren. De 

bestemming van dit perceel in de toekomstvisie is  “groen”.  We hopen dat dit zo blijft en dienen 

daarom een motie  in om dit gebied als hondenlosloopgebied aan te wijzen. Het bevordert 

bovendien tevens de sociale cohesie in de wijk. 

 

Communicatie 

Communicatie vanwege de invoering van het nieuwe afvalplan, vragen we ons af of we daar 

nog energie in moeten steken. Alles wat fout kon gaan is zo’n beetje fout gelopen.  Ondanks 

vrijgemaakt budget om communicatie hieromtrent in juiste banen te leiden, levert nog steeds 

niet op dat de inwoners helderheid en antwoord krijgen op hun vragen.  

Daarbij hebben we eerst vragen moeten stellen, alvorens de gemeente zelf vragen en 

antwoorden op de website ging plaatsen. Het is van de gekke dat sommige politieke partijen 

in deze raad deze rol – die nadrukkelijk bij de gemeente hoort – via hun eigen Facebook site 

en website overnamen. Terugbelnotities liggen er wel, maar uitvoeren en oplossen is kennelijk 

een andere tak van sport.  

Dit moet in onze ogen echt veel beter en we verwachten daarom ook dat er meer aandacht uit 

zal gaan naar de kwaliteit van communiceren. Gemeente ga voor maatwerk ! 
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Bedrijventerreinen en economie 

Eindelijk is er meer vooruitgang in de ontwikkeling van bedrijven op het bedrijventerrein Nieuw 

Reijerwaard. De eerste paal voor een bedrijf, wat geteisterd werd door gerechtelijke 

procedures om de bouw tegen te houden, is geslagen. We hopen dat dit het spreekwoordelijke 

schaap is die over de dam heen is. Maar ook dat de drie stichtingen binnen Ridderkerk 

beseffen dat de ontwikkelingen met betrekking tot dit gebied onomkeerbaar zijn. Het zou mooi 

zijn als sommige leden van deze raad  hun “tweede” pet zouden afzetten om dit   

initiatief gezamenlijk tot een succes te maken.  

Vorig jaar maakten wij ons ook al zorgen om de leegstand binnen het centrum. De zorgen 

hieromtrent zijn alleen maar groter geworden. Alles lijkt men op de lange baan te blijven 

schuiven met 2035 als richtdatum. Dit is voor veel winkeliers en met name de horeca  op het 

Koningsplein veel te laat. Het water staat hen al aan  de lippen. De motie die wij vorig jaar 

hadden ingediend met betrekking tot een leegstandverordening had het niet gehaald. Wellicht 

een idee voor het college om hier zelf ‘spontaan’ mee te komen.  

 

Woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling 

Veel kleuren één palet, is/was de titel van het coalitieprogramma. Helaas hebben wij niet 

begrepen dat wanneer je veel kleuren op een palet hebt, je kennelijk het één en ander zo kan 

mengen tot je de voor jou beste kleur krijgt. Het gewijzigde standpunt met betrekking tot de 

Sporthal Drievliet is er zo een.  

Toezeggingen uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Een moderne variatie op 

een slogan uit de financiële wereld. Getuigt dit van een betrouwbare overheid ?? De raad was 

er in de tijd van wethouder Zwiers overduidelijk over. De sporthal zou verdwijnen. Het Vlietplein 

zou een “metamorfose” ondergaan. Er zou een einde komen aan de overlast in de 

parkeergarage onder de sporthal. De winkeliers waren zeer enthousiast. Dat is met de huidige 

plannen allemaal een illusie geworden. U kunt er uw eigen visie  op loslaten. De inwoners en 

winkeliers  die al sceptisch waren over een betrouwbare overheid heeft u in ieder geval de 

verkeerde kant op geholpen. Zij zijn het vertrouwen kwijt…Inmiddels heeft Lidl zijn eigen 

conclusies al getrokken, met alle gevolgen van dien.  

 

Verkeer en Vervoer 

De claim van het tramtracé hangt nog steeds boven de markt. Het zou mooi zijn als deze claim 

er eindelijk afgehaald wordt door de provincie. Dat begint met de noodzaak dat er meters 

moeten worden gemaakt om het hoogwaardig openbaar vervoer daadwerkelijk in te voeren.  

Verder zien wij dat er steeds meer bordjes komen dat er op wegen ‘slechts’ 30 kilometer hard 

gereden mag worden. We hebben al vaker aangegeven dat zolang een weg niet daadwerkelijk 

als 30km-weg is ingericht dit niet handhaafbaar is. We hopen dat ook hierin meters gemaakt 

gaan worden in het komende jaar.  

Chapeau voor wethouder Meij die gelukkig (in figuurlijke zin) een goede bruggenbouwer is. 

Deze oeververbinding “letterlijk” heeft af kunnen wenden.  
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Milieu 

De energietransitie wordt regionaal aangepakt, logische keuze. Je moet niet zelf het wiel uit 

blijven vinden. Samen ben je immers sterker.  

In de visie van Leefbaar start de transitie met Trias Energetica. Kortom de warmtevraag terug 

dringen en dus starten met goed isoleren. Laten we daar allemaal eerst mee starten. Daarna 

volgen de installaties. De tijd die we nog hebben voor deze ambities lijkt langer dan het 

daadwerkelijk is. De gemeente kan met adviezen in de Blauwkaai een begin hiermee maken. 

Goed om te zien dat er inmiddels 3 bestaande woningen in de Acaciastraat “energieneutraal” 

zijn gemaakt. Dus van het gas af. Het leefklimaat in de woning verandert hierdoor, waarbij het 

belangrijk is dat bewoners hierin goed worden meegenomen. Enkel alleen al met de 

energierekening en de Energie prestatiewetgeving. Dit is wel gelijk het meest optimale 

scenario en een mooie ambitie voor de verder gelegen toekomst.  

Over het afvalplan hebben we al genoeg gezegd. De uitrol van het gehele plan verloopt nog 

steeds  chaotisch. Gezond verstand is hier  in ieder geval niet gebruikt. Geplaatste ingezonden 

brieven van mensen, die in de hoogbouw wonen met een tuin, in de lokale krant zijn hier een 

klein voorbeeld van. 

En hoe gaan we de lastenverzwaring met betrekking tot de afvalstoffenheffing uitleggen?  Je 

komt er nu zeker niet mee weg dat dit alleen maar opgelegd is door de overheid, Verder zijn 

wij erg benieuwd naar de uitkomsten van het WOB verzoek bij Irado BV door Atteroo. Dit zou 

wel eens verregaande consequenties kunnen hebben.  

Er komen veel signalen dat de overlast van ratten en muizen in diverse steden explosieve 

vormen aanneemt. De inrichting van steden en veranderend menselijk gedrag zorgt ervoor dat 

overlast door ratten en muizen is toegenomen. De bestrijding hiervan wordt steeds moeilijker. 

In beperkte mate mag er met gif gewerkt worden. Vanaf 2023 is het helemaal niet meer 

toegestaan voor particulieren om git te gebruiken. Middels een motie die we in zullen dienen 

roepen we het college op om op korte termijn met een plan te komen. Niet afwachten tot we 

extreme overlast hebben van ratten en muizen, maar zorgen dat er plan de campagne is.  

Tot slot, 2019 is een turbulent jaar geweest. Het vertrouwen in de lokale politiek heeft een 

behoorlijke deuk op gelopen. Ook de vuile was die buiten gehangen werd door perikelen 

binnen de gelederen van een  lokale partij hebben geen goed gedaan.  

We stevenen af op een negatief saldo op 31 december 2019. Ontwikkelingen die nog gaande 

zijn voor 2020 en verder… Komen er nog meer onvoorziene uitgaven? We hebben een 

gezonde reserve en het is onze verantwoordelijkheid om een gezonde balans te blijven 

houden. Het is en blijft het geld van al onze inwoners.  

Wij wensen dit college veel wijsheid toe. 

 

Leefbaar Ridderkerk  

 


