
Motie 2022 - 26 

Motie Huisvesting Wijkvereniging Drievliet-’t Zand 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. wijkcentrum De Fuik ruim 40 jaar oud is;

2. binnen het wijkcentrum een aantal onderhoudsinvesteringen noodzakelijk zijn;

3. Wijkvereniging Drievliet-’t Zand beheerder is van wijkcentrum De Fuik;

4. de wijkvereniging al 50 jaar bestaat;

5. de wijkvereniging de behoefte heeft aan voldoende ruimte om tegelijk zowel vrije inloop als

geplande activiteiten plaats te kunnen laten vinden;

6. OBS De Botter op zoek is naar ruimte voor uitbreiding van hun groepen en dat bij voorkeur zo

dicht mogelijk bij de huidige school ziet gebeuren;

is van mening dat: 

a. het kunnen ontmoeten van andere inwoners, zowel oud als jong, in de wijk goed is voor de

sociale contacten en sociale ontwikkeling van onze inwoners;

b. het kunnen deelnemen aan activiteiten in groepsverband goed is tegen eenzaamheid van alle

inwoners;

c. wijkcentrum De Fuik niet geschikt is voor vrije inloop van wijkbewoners die andere

wijkbewoners willen ontmoeten en het tegelijkertijd aanbieden van activiteiten die plaatsvinden

waar aanmelding voor nodig is;

d. de accommodatie van De Fuik een oplossing kan zijn voor de behoefte aan ruimte van OBS De

Botter;

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of wijkvereniging Drievliet-’t Zand huisvesting kan krijgen in Sportcentrum

Drievliet, waarbij tegelijk zowel vrije inloop als geplande activiteiten plaats kunnen vinden;

2. daarbij in kaart te brengen onder welke (financiële) voorwaarden dit mogelijk is;

3. wijkvereniging Drievliet-’t Zand te betrekken in dit proces;



4. daarbij ook te betrekken de mogelijkheden voor gebruik van De Fuik door OBS De Botter; 

5. de raad vóór 1 maart 2023 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek; 

 en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de huisvesting van wijkvereniging Drievliet- ’t Zand. 

Het college wordt verzocht om te onderzoeken of wijkvereniging Drievliet-’t Zand huisvesting kan 

krijgen in Sportcentrum Drievliet, waarbij tegelijk vrije inloop als geplande activiteiten plaats 

kunnen vinden. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 28 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 0 
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