
Algemene beschouwingen CDA Ridderkerk 2018 
 
 
Beste raadsleden, college en overige aanwezigen, 
 
 
Namens het CDA willen wij allereerst beginnen met het complimenteren en een woord van dank aan 
de vorige raad, het college en aan de ambtenaren voor wat in de vorige raadsperiode tot stand is 
gebracht. We zijn blij met de uitstekende financiële situatie waarin Ridderkerk zich momenteel 
bevindt. 
 
Er ligt nu een mooi collegeprogramma , maar daar gaan we het vandaag helaas niet over hebben.  
 
Ridderkerk is een prachtig dorp met een speciale ligging waarbinnen zich een diversiteit aan 
onderwerpen afspelen. 
Als Ridderkerk liggen we strategisch tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Binnen Ridderkerk levert 
dat aan de ene kant het beeld van een landelijk dorp en aan de andere kant grenst Ridderkerk aan 
Rotterdam, waardoor daar een heel ander beeld ontstaat. Maar het is een feit dat al onze 
individuele wijken die Ridderkerk rijk is er voor zorgen dat we een mooi en afwisselend dorp hebben. 
En dat willen we als CDA ook zo behouden. Dat is ook de reden dat we als CDA voorstander zijn om 
de groenbuffers te behouden, om een natuurlijk grens te hebben met o.a Rotterdam en zo ons 
landelijk beeld te kunnen behouden. 
 
Deze strategische ligging zorgt voor kansen en opdrachten (denk hierbij aan het fileleed van de 
afgelopen weken). 
Het CDA vindt mobiliteit en bereikbaarheid belangrijk voor de inwoners en de gevestigde bedrijven. 
Bij het maken van plannen zijn we voor een groot deel afhankelijk van de ons omringende 
gemeenten, maar we moeten daar ook zelf het initiatief in blijven nemen om het openbaar vervoer 
voor Ridderkerk zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Hiervoor wil het CDA in samenspraak met 
de MRDH, de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland een actieve bijdrage leveren aan een 
hoogwaardig openbaar vervoersplan, zodat Ridderkerk ondanks het vele file-leed een goed 
bereikbaar gebied blijft. 
 
Als CDA willen we Ridderkerk op een goede manier doorgeven aan de volgende generatie.  
Het klimaatakkoord waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd is een belangrijke stap. Dit 
vereist wel dat we als gemeente Ridderkerk binnen onze eigen mogelijkheden gaan kijken waar we 
hier aan kunnen bijdragen. Graag zouden we dit samen met de inwoners willen aanpakken 
(bijvoorbeeld van uit de wijkoverleggen) en zo werken aan een mooie toekomst van Ridderkerk. 
Daarnaast vergt het ook een goede samenwerking binnen de BAR en de MRDH om uiteindelijk op 
landelijk niveau met z'n allen een prestatie neer te zetten voor de duurzame toekomst van 
Ridderkerk en heel Nederland.  
 
Zo is voor Ridderkerk het streven om in 2050 een circulaire economie te realiseren, een economie 
waarbij de producten en materialen volledig worden hergebruikt en de grondstoffen hun waarde 
behouden. Een andere stap die we op dit vlak willen zetten is om in goede samenspraak met de 
inwoners van Ridderkerk te kijken hoe we de scheiding van ons afval het best kunnen oppakken. 
Niets doen is geen optie, dat gaat Ridderkerk tonnen kosten want de overheid gaat steeds meer 
belasting heffen op rest afval. 
Daarnaast zou het CDA graag zien dat we de aandelen van Eneco gaan verkopen en de opbrengsten 
daarvan te gebruiken om gedeeltelijk de geluidsschermen te betalen en het financiële gat voor de 
komende jaren te dichten dat ontstaat als de inkomsten uit dividend wegvallen. Vraag aan het 



college: Weet het college of er in de wijk Oostendam behoefte is aan een geluidsscherm/bomenrij 
langs de A15? 
 
Het CDA vindt het ook belangrijk dat we gebouwen met een cultuurhistorische waarde in Ridderkerk 
in stand houden. Dat is ook de reden dat we ons met veel energie inzetten voor het behoud van de 
Huishoudschool en de twee woningen aan de Molensteeg, zodat deze gebouwen in hun oude glorie 
hersteld kunnen worden en een nieuwe bestemming kunnen krijgen.  
 
We zijn als CDA een grootvoorstander van participatie, maar we horen nog te vaak dat de 
terugkoppeling naar de burger niet goed is of zelfs niet plaats vindt. Vraag aan het college: Wilt het 
college zich blijven inzetten dat elke burger een duidelijke terugkoppeling krijgt? En zo ja, hoe denkt 
het college dit te gaan realiseren? 
Daarnaast willen we de participatie onder jongeren stimuleren. We zijn trots op het werk van de 
Jongerenraad Ridderkerk (JRR) die de jongeren van 15-23 vertegenwoordigd. Met het oog op meer 
jeugdparticipatie dienen we samen met Leefbaar Ridderkerk een motie in voor een 
kinderburgermeester. 
Daarnaast vraagt het CDA opnieuw aandacht voor de Gooth, waarbij het pand waarin de Gooth zit 
steeds meer mankementen vertoont en verzakt. Ondanks dat het pand op papier nog een 
levensduur heeft van 9 jaar. Vraag aan het College: Wilt het college in gesprek gaan met de Gooth 
over de toekomstmogelijkheden van het gebouw? 
 
Eén van de geluiden die we niet alleen in Ridderkerk horen, maar ook in veel andere plaatsen in 
Nederland, is het tekort aan woningen. Dit is een onderwerp dat zich niet makkelijk laat oplossen, in 
een markt die volop in beweging is.  
Zo zien we dat er meer behoefte ontstaat aan kleinere woningen door de toename van eenpersoons 
huishoudens. Daarnaast zien we ook dat de oudere generaties steeds langer zelfstandig 
willen/moeten blijven wonen met alle wensen en behoeften die daar bij horen. 
Deze ontwikkelingen in combinatie met de bestaande krapte op de woningmarkt -> daar willen we 
als CDA onze schouders onder zetten om samen met alle betrokken partijen uit te zoeken wat de 
mogelijkheden zijn binnen Ridderkerk. Vraag aan het college:  Of het college een meer proactieve 
houding aan wilt nemen op het gebied van jongeren huisvesting, bijvoorbeeld als het gaat om Tiny 
Houses? 
 
Als CDA wensen wij het College, de ambtenaren en de Raad Gods zegen toe voor het komende jaar. 
 
Ton Overheid, Victor Mijnders en Dick Breeman 
 
 
Vragen aan het college: 
 

 Weet het college of er in Oostendam de behoefte leeft naar een geluidsscherm/bomenrij 
langs de A15? 

 Wilt het college zich er voor inzetten dat elke burger een duidelijke terugkoppeling krijgt? En 
zo ja, hoe denkt het college dit te gaan realiseren? 

 Wilt het college in gesprek gaan met de Gooth over de toekomstmogelijkheden van het 
gebouw? 

 Wilt het college een meer proactieve houding aannemen op het gebied van jongeren 
huisvesting, bijvoorbeeld als het gaat om Tiny Houses? 


