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Geadviseerd besluit
1. Het Wijkprogramma Oost 2019-2023 vast te stellen.



Raadsvoorstel
Inleiding
Op 20 november 2018 hebben wij het concept wijkprogramma Oost vastgesteld en hebben wij 
besloten het wijkprogramma ter inzage te leggen voor inwoners, partners en andere belangstellenden 
vanaf 28 november 2018 tot en met 21 december 2018. Tijdens de inzagetermijn zijn geen schriftelijke 
reacties ontvangen. 

Een wijkprogramma is een toekomstbeeld van de gewenste ontwikkeling van een wijk over een 
periode van vijf jaar. In het uitvoeringsprogramma staat beschreven waar aan gewerkt moet worden 
om het toekomstbeeld te realiseren. Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte, zoals straten, groen, 
water, huizen en andere gebouwen. Het gaat ook om de sociale omgeving zoals de maatschappelijke 
voorzieningen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het wijkprogramma geeft een 
totaalbeeld van de wijk. 

Bij het opstellen van het wijkprogramma zijn bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven 
betrokken door middel van inwonersavonden, Buurtafels en diverse interviews in de wijk. Het 
wijkoverleg is gedurende het traject betrokken geweest als klankbord en door middel van een 
vertegenwoordiging in de projectgroep.

Bijlage bij het wijkprogramma is het Participatieboekje waarin de documenten zijn opgenomen die 
inzage geven in het participatietraject rondom het opstellen van het wijkprogramma. Het 
Participatieboekje is een bundeling van de verslagen, inbreng en informatie uit de 
participatieactiviteiten.

Beoogd effect
De gemeente Ridderkerk staat voor de uitdaging om de kracht van haar wijken te behouden en daar, 
waar nodig, verder te versterken. Het streven hierbij is om een prettig woon- en leefklimaat te 
realiseren in alle wijken van Ridderkerk. Het wijkprogramma is gericht op  het uitwerken van wensen 
en plannen voor de wijk in concrete acties. Een integraal wijkprogramma waarin de gewenste 
ontwikkelingen op sociaal, economisch, ruimtelijk en verkeerskundig gebied met elkaar worden 
verbonden. Een visie voor de wijk, door de wijk. In het uitvoeringsprogramma staan projecten en 
initiatieven, die uitgevoerd moeten worden, zodat het toekomstbeeld gerealiseerd kan worden.

 

Relatie met beleidskaders
Het wijkprogramma is een uitwerking van de Omgevingsvisie. Uit de overige beleidskaders worden de 
relevante zaken voor de wijk Oost meegenomen.

Argumenten
1.1 Het wijkprogramma Oost bevat een door de inwoners gedragen toekomstbeeld dat sturing en 
richting geeft aan de wijk. In het wijkprogramma worden wensen en plannen voor de wijk uitgewerkt in 
concreet uit te voeren acties passend in de Omgevingsvisie en andere beleidsstukken.

2.1 Door het opstellen van het Participatieboekje en de reacties die in de afgelopen periode zijn 
ontvangen, wordt open gecommuniceerd over het participatietraject en de bijdrage van de inwoners 
van Oost. 

 

Overleg gevoerd met
Het wijkoverleg is gedurende het gehele traject betrokken geweest als klankbord en door middel van 
een vertegenwoordiging in de projectgroep die het wijkprogramma heeft opgesteld.

Bij het opstellen van het wijkprogramma zijn bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven 
betrokken geweest door middel van twee inwonersavonden, Buurtafels en interviews in de wijk. 



 

Kanttekeningen
1.1 Risico is dat externe en interne betrokkenen onvoldoende tijd en middelen kunnen investeren.

Om dit te voorkomen wordt men al bij de aanvang van het project betrokken om hun inzet te 
concretiseren. In het uitvoeringsprogramma is in kaart gebracht wat mogelijk en haalbaar is. Het 
uiteindelijke wijkprogramma moet een realistisch karakter hebben, waarbij helder wordt aangegeven 
wat ambities zijn voor de toekomst en wat concreet uit te voeren acties zijn.

1.2 De verwachtingen ten aanzien van de participatie kunnen verschillend zijn.

Bewoners en instellingen leveren input, maar beslissen niet over het uiteindelijke programma. Van het 
begin af aan moet duidelijk worden gecommuniceerd over de status van de participatie.

Het niveau waarop bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven kunnen participeren tijdens de 
ter inzageligging is advisering. Dit betekent dat zij de gelegenheid hebben om problemen aan te 
dragen en oplossingen te formuleren. Het wijkoverleg West heeft het programma ter advisering 
aangeboden gekregen vanwege de betrokkenheid tijdens het proces. Het wijkoverleg heeft positief 
geadviseerd over het wijkprogramma Oost 2019-2023. Het college en de gemeenteraad maken echter 
de afweging of de aangedragen oplossingen overgenomen worden. 

 

Uitvoering/vervolgstappen
Nadat het wijkprogramma is vastgesteld wordt het opgemaakt en gedrukt. Onder de kop 
"communicatie" staat deze stap verder beschreven.

Evaluatie/monitoring
De raad wordt bij afwijkingen op de hoogte gehouden van de voortgang van het wijkprogramma.

Financiën
Projecten in het uitvoeringsprogramma waarvoor in de begroting door de gemeenteraad nog geen 
budget is vastgesteld, worden indien nodig in een later stadium aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische zaken
NVT

Duurzaamheid
NVT

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming van het wijkprogramma door de gemeenteraad wordt dit gecommuniceerd via een 
bericht in de Blauwkai en op de gemeentelijke website. 

Het wijkprogramma en het Participatieboekje worden door een vormgever geschikt gemaakt om te 
publiceren. Van het wijkprogramma worden brochures gedrukt en deze zullen worden verspreid naar 
de partners in de wijk,  de verschillende afdelingen van de gemeente, het college en de 
gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,



dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen
1. Wijkprogramma Oost 2019-2023
2. Bewoners en Kinderenquete Wijprogramma Oost 2019 - 2023 in cijfers.docx
3. Participatieboek Wijkprogramma Oost
4. Wijkprogramma Oost 2019 - 2023 vastgesteld.pdf


