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Leefbaar Ridderkerk - Algemene Beschouwingen Begroting 2019 

“Aan de slag” 

 

Vandaag zijn we bij elkaar om de begroting voor 2019 vast te stellen. Met als goed 

gebruik om een terugblik te geven over het jaar 2018 en vooruit te kijken. Stil staan bij 

het jaar 2018 is qua Ridderkerk een gemakkelijke. De tijd heeft met recht stil gestaan.  

Gelukkig blijft de economie vooralsnog groeien. De huizenmarkt dreigt zelfs 

overspannen te raken. Veiligheid en veiligheidsbeleving blijft een lastige. Men is niet 

altijd bereid om aangifte te doen. Het blijft dus lastig om te kunnen constateren of cijfers 

een juist en correct beeld geven.  

Ook is er landelijk veel commotie rond verwarde personen. De toename van verwarde 

personen krijgt in de politiek en media veel aandacht. Een aantal zeer ernstige 

incidenten is daar debet aan. Daardoor ontstaat vaak het beeld dat alle personen die 

verward zijn een gevaar zijn voor de samenleving. Dit is soms zeker het geval. Het is 

echt een landelijk probleem met verschillende oorzaken en betrokkenen. 

2018 was ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Leefbaar Ridderkerk 

zijn de verkiezingen niet zo gelopen zoals wij vooraf hadden gehoopt. Van twee 

termijnen in de coalitie naar de oppositie. Een nieuwe ervaring voor ons. Als Leefbaar 

Ridderkerk slaan wij een nieuwe weg in. Betrokkenheid naar de inwoners zal nog 

centraler zal gaan staan en wij zullen ons kritisch blijven opstellen om voor de burgers 

het beste eruit te halen.  

Nu terug naar de afgelopen periode na de verkiezingen. Direct aan de slag. Dat is ons 

motto. Helaas moeten wij vaststellen, dat bij het nieuwe college de snelheid eruit was. 

“Hier komen we nog op terug”, is een veel gehoorde opmerking. Doorpakken college! 

Hier zitten wij als raad niet op te wachten.  Tijdens de verkiezingen had u een hele lijst 

met wensen. Dan is er maar één opdracht:  “Aan de slag”. Wij zijn trots op Ridderkerk 

en we zijn er zuinig op. Dat neemt niet weg dat er nog flink wat uitdagingen  op ons 

liggen te wachten. Stilstand is achteruit gang. De Begrotingraad is het moment om met 

plannen te komen. “College kom nu over de brug” en laat ons zien wat u plannen zijn.  

 

Schoon, Heel en Veilig 

Dit is en blijft het gene waar we voor staan. Iedereen moet op zijn of haar wijze kunnen 

genieten van het mooie Ridderkerk. De kinderen, de jeugd en de volwassenen. We 

beseffen dat hier zeker een spanningsveld bestaat. Af en toe vergeten wij als 

volwassenen ook wel eens dat we jong zijn geweest. Dat je als jongeren ook je ruimte 

nodig hebt om te kunnen ontwikkelen tot volwassenen. Niet alleen thuis, op school 

maar ook in de buitenruimte. Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn een goede zaak. 

Aan de andere kant mogen deze ontmoetingsplekken NOOIT een gedoogplek voor 

overlast worden. Als er na jaren nog steeds sprake is van overlast en als inzet van de 

Mobiele Camera Unit niet het gewenste resultaat oplevert. En als inzet van 

jongerenwerkers en politie niet leidt tot het gewenste resultaat is het tijd voor Aktie. 
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Dan moet je als politiek ook durven uitspreken dat de maat echt vol is. Voor Leefbaar 

Ridderkerk is die maat ook vol. Wij dienen vanavond een motie in om de JOP aan het 

Huygensplantsoen te verwijderen. Het is te gek voor woorden dat omwonenden geen 

overlast meer durven te melden…. Als volkvertegenwoordigers hebben wij hier een 

taak om knopen te durven doorhakken.  

De veiligheid in Ridderkerk ervaart Leefbaar Ridderkerk als zorgelijk. Zeker gezien de 

vele ongelukken en 2 mogelijke  schietpartijen in 1 maand. Ook diverse drugsdelicten 

maken het dorp steeds minder “onschuldig”. Wat ons betreft moet er aan het 

handhaven van de veiligheid en het bevorderen van het veiligheidsgevoel meer 

prioriteit gegeven worden. Alleen meer blauw is niet de oplossing. Veilig maak je het 

met elkaar. We zijn dan ook blij, dat in navolging van  “buurt- whats- app-groepen” nu 

ook de ketenpartners hierbij aansluiten en overkoepelend gaan werken.  

 

Het afvalbeleidsplan staat volgens het coalitieakkoord “on hold”. En dat is vreemd.  

Een zeer ingrijpende operatie die een aantal jaren geleden gestart is, staat “plotseling” 

stil. Partijen die tijdens de verkiezingsperiode voorop liepen en precies wisten hoe het 

beter moest,  gaan nu de discussie uit de weg.  Hoezo “on hold” ? Er is inmiddels veel 

geld gestoken in de voorbereidingen. We zijn nu 8 maanden verder. Wat in de 

verkiezingsperiode voor veel partijen zo duidelijk was, mag nu toch wel openbaar 

worden?  Of is er gewoon geen sprake van nieuw beleid en blijft alles bij het oude. We 

vragen wethouder Japenga om een toelichting. De burger was tijdens de verkiezingen 

WEL duidelijk. Dat verwachten wij nu van het college. “College wees duidelijk en kom 

over de brug met uw plannen !” We hebben vorig jaar tijdens de algemene 

beschouwingen aandacht gevraagd om te zorgen voor een goed communicatieproces. 

Goede communicatie is de eerste winst. Bij goede communicatie verstaan wij niet; 

totale radiostilte. Maar goed, nogmaals,  we zijn benieuwd naar de concrete stappen 

die gemaakt worden voor het totale afvalbeleidsplan. Vooralsnog zien we de vervuiling 

in de buitenruimte alleen maar toenemen. Met name rondom parkeerplaatsen bij 

sportvelden ligt veel zwerfafval. Dan laten we nog maar even buiten beschouwing 

welke praktijken zich daar af spelen. Ook het afval op de parkeerplaatsen wijst erop 

dat drugsoverlast wel degelijk een punt is in Ridderkerk.  

 

Maatschappij en zorg 

 

De samenleving verandert snel. We moeten allemaal langer thuis wonen. Dat vergt 

nogal wat. De eerste ontwikkelingen zijn al in volle gang. Iedereen moet eraan wennen. 

Dat is ook logisch. Dat wat we normaal vonden is niet meer. Veranderingen kosten tijd. 

Maar we zijn vaak krachtiger dan dat we zelf beseffen. Als het eigen netwerk niet 

voldoende is en je ondersteuning nodig hebt, moet je die ook krijgen. Leven zonder 

zorgen met als het nodig is de benodigde zorg.  

De leefbaarheid staat onder druk. Een aantal partijen had dit groot in hun 

verkiezingsprogramma staan. In de huidige tijd met alle snelle ontwikkelingen en 
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veranderingen wordt er van iedereen een groot aanpassingsvermogen verwacht. Dat 

valt niet altijd mee. De wijkteams moeten goed op orde zijn. Bijzonder is dan ook dat 

bij het bezoek aan de wijkteams voor de grote vakantie er een goed verhaal werd 

verteld dat het goed onder controle was, op zeker wat verbeter punten na. Om 

vervolgens een voorstel te ontvangen om 2,5 miljoen extra omdat het domein zich 

“gegijzeld” voelt. Leefbaar Ridderkerk zag nergens terug dat cijfers en of knelpunten 

helder in beeld zijn gebracht in dit stuk. Wij zijn een groot voorstander van goede zorg, 

maar wel vanuit het oogpunt dat er inzet gepleegd moet worden waar het nodig is. 

College kom met heldere feiten en prognoses. U kunt van ons geen blanco cheque 

verwachten.  Tot op heden moeten wij constateren dat ondanks een grote financiële 

injectie er nog steeds geen concrete cijfers of feiten worden overlegd. Bij de recente 

informatieavond werden we weer gevoerd met aannames en verwachtingen. Dit moet 

wat ons betreft anders. We praten hier over miljoenen gemeenschapsgeld. Dit is NIET 

uit te leggen aan de inwoners van Ridderkerk. 

 

Onderwijs 

Naast goed onderwijs is het ook zaak dat kinderen begrijpen wat de gemeente voor 

hen doet en wat de functie van een gemeente in de maatschappij is. Kinderen zijn de 

toekomstige bewoners en gebruikers van Ridderkerk. Een kinderburgemeester, 

gekozen uit de groepen 7 en 8 van de lagere scholen, kan een brugfunctie vervullen 

tussen kinderen en de lokale politiek. Een win-win situatie, de gemeenteraad en het 

college kunnen door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer leren 

over hoe kinderen Ridderkerk zien en wat zij belangrijk vinden. Leefbaar Ridderkerk 

dient mede met het CDA dan ook een motie in om te kijken of er voldoende draagvlak 

is binnen de lagere scholen om zich hiervoor in te zetten.  

 

Participatie en Communicatie 

Overheidsparticipatie. Een trend die al gaande is. Het blijft een lastige om deze nieuwe 

trend eigen te maken. De afgelopen periode hebben we tot onze verbazing moeten 

constateren dat de term participatie uitgelegd wordt als het “oplaten van een 

proefballon”. Burgerinitiatieven worden niet op waarde ingeschat. Toch zullen we daar 

met zijn allen aan moeten wennen. Communicatie is ook hier het toverwoord. 

Communicatie is een voortdurend veranderend proces. Burgers worden steeds 

veeleisender en willen gehoord worden. Dat realiseren wij als Leefbaar Ridderkerk 

ook. Burgers – jong en oud – worden actief op Social Media. Dat betekent dat deze 

instrumenten “laagdrempelig” moeten zijn.  Als je als gemeente A zegt, moet je ook B 

zeggen. Zorg dat je meegaat met de tijd. Zorg dat alle burgers in staat gesteld worden 

om via Social Media hun zegje te doen. Hier ligt voor dit college nog een grote klus. 

Momenteel lopen we achter de feiten aan en worden we ingehaald door de 

ontwikkelingen. Een voorbeeld: Als je als gemeente wil werken met een App voor 

meldingen/klachten over de buitenruimte, zorg dan ook dat je binnen 2 weken 

reageert….. 
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Bedrijventerreinen 

Cornelisland is vrijwel vol. Nu de landelijke economie aan blijft trekken en de eerste 

kavels vergeven zijn in Nieuw Reijerwaard, zijn de vooruitzichten goed. Jarenlang 

hebben we “rampscenario’s” van EVR moeten aanhoren, maar ook zij zullen moeten 

vaststellen dat de motor van de economie op volle toeren draait. Cornelisland is zo 

goed als volgebouwd. De infrastructuur is vrijwel afgerond. En gemeente en 

ontwikkelaars zullen zich nu moeten concentreren op Nieuw Reijerwaard. Ook hier zijn 

inmiddels grote stappen gezet. De ontwikkelingen zijn onomkeerbaar. College zorg dat 

u er bent voor de ondernemers die interesse tonen. We spreken hier over 

megaprojecten. Achteroverleunen en afwachten is geen optie. Maak gebruik van uw 

netwerken en zet professionele partijen om vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook 

hier geldt : de kosten gaan voor de baten uit. 

 

Met name een goede vertegenwoordiging in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

blijft belangrijk. Hier ligt een taak voor het college en de raadsleden, welke 

afgevaardigd zijn in de adviescommissie economisch vestigingsklimaat. 

 

Woningbouw en Ruimtelijke ontwikkeling 

Het Koningsplein is nu echt klaar. Om dit echt af te maken is er gevraagd om een 

kunstwerk welke het plein kan verlevendigen. De afgelopen weken zijn wij als Leefbaar 

Ridderkerk buiten gewoon kritisch geweest met betrekking tot de extra gevraagde 

gelden voor het lijntje. Het is en blijft wat ons betreft voor deze prijs een belachelijk 

stuk kunst. Waarbij we erg benieuwd zijn wanneer we verrast gaan worden, dat men 

‘per ongeluk’ is vergeten te vermelden, dat ook voor het onderhouden van het lijntje 

en de led-verlichting nog extra kosten gaan komen….. 

De Huishoudschool is ook jarenlang het onderwerp van gesprek geweest. Partijen zijn 

jarenlang op afstand gehouden. Gelukkig komt, met het lopend onderzoek, eindelijk 

helderheid over de bouwkundige status van het gebouw. Wij wachten deze uitslag met 

spanning af.  

Met Woonvisie zijn prestatie afspraken gemaakt tot 2020. Doel was om samen te 

werken en bij te dragen aan een gezonde regionale woningmarkt, een evenwichtige 

bevolkingsopbouw en leefbare wijken. Met alle gewijzigde regelgeving, standpunten 

en opgedane ervaringen dienen wij hier als raad bijzonder kritisch naar te gaan kijken, 

komend jaar, en ons niet te laten verrassen. Het is sneller 2020 dan dat wij ons nu 

realiseren. 

De roep om betaalbare koopwoningen woningen neemt toe, zodat ook de agent en de 
verpleegster een “betaalbare” woning kunnen vinden. Betaalbaarheid van wonen is 
een maatschappelijk vraagstuk geworden. Om dit te realiseren moet er meer aandacht  
naar een gezonde mix in bouwprojecten. Het gaat hier om de aantallen woningen in  
hoge en lagere prijsklassen, zodat er een goede doorstroming plaats kan vinden. Laten 
we hierbij kritisch zijn bij de ontwikkeling van de bouwplan. Laten we  de nadruk leggen 
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op deze gezonde mix of te wel beste plan. Het financiële plaatje komt wat ons betreft 
op de tweede plaats. 
 
 

Verkeer en vervoer 

De claim van het tramtracé hangt nog steeds boven de markt. Het merendeel van de 

Ridderkerkse inwoners heeft zich wederom, tijdens de verkiezingen uitgesproken 

tegen de komst van de tram te zijn. Deze week werd wederom bekend dat er geld op 

de plank ligt voor goed openbaar vervoer.  

Wij, als Leefbaar Ridderkerk kunnen hier alleen maar blij mee zijn. College kom met 

concrete plannen. U bent nu aan zet. Geen tram betekent niet dat u kunt terugleunen. 

Er wordt van u verwacht dat u met concrete plannen naar de Provincie gaat.  U moet 

inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer. Als u “niets” doet, rijdt hier over 5 jaar 

geen bus meer. Het college zal zich hier maximaal voor moeten inzetten en zorgen dat 

ze bij de juiste overleggen aan tafel zitten. Van een afwachtende houding zal het 

vervoer zeker niet hoogwaardig worden.  

Er zijn nog meer verbeterpunten qua verkeer in Ridderkerk. Veiligheid staat wat 

Leefbaar Ridderkerk betreft voorop. Het is niet voor niks dat wij nogmaals aandacht 

hebben gevraagd voor simpel weg een paaltje ter hoogte van de lagendijk en de Sport 

2000. Soms is het makkelijk om ongelukken te voorkomen. Beetje jammer, dat ook 

hier weer een afwachtende, onderzoekende houding wordt aangenomen.  

 

Sport en Recreatie 

De Sporthal de Wissel is recentelijk officieel geopend. Hiermee is het sportpark 

Slikkerveer af. Het sportpark kunnen we met recht een visitekaartje van Ridderkerk 

noemen. Dat bewegen gezond is, weet iedereen inmiddels wel. Toch beweegt lang 

niet iedereen voldoende, volgens diverse onderzoeken.  

Met alle nog te verwachten ontwikkelingen in verband met het IAP, is het zaak dat het 

beoefenen van Sport en Recreatie voldoende gegarandeerd blijft in Ridderkerk. Met 

name moet voldoende bewegen voor kinderen mogelijk blijven. In verband met de 

bouwplannen van Driehoek het Zand waarbij twee speelvelden verwijderd zullen 

moeten worden, maken wij ons zorgen dat de kinderen uit de wijk voldoende kunnen 

bewegen. Een motie inzake balspeelveld in de openbare ruimte van Leefbaar 

Ridderkerk zal dan ook ingediend worden.  

 

Werk en Economie 

Leefbaar Ridderkerk maakt zich grote zorgen om de leegstand in het winkelcentrum. 

Er zijn nog steeds vele lege etalages en die geven een trieste aanblik. Het blijft 

opmerkelijk dat ondanks de aantrekkende economie er nog weinig schot zit in het 

opvullen van de leegstaande panden. Dit gaven wij vorig jaar al aan. Wij hopen dat de 

aantrekkende economie verandering brengt in dit beeld. Aan de andere kant moeten 
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wij met z’n allen constateren dat “internetwinkels” voor een verschuiving hebben 

gezorgd. Dat betekent dat er STRUCTUREEL iets moet veranderen. Het is niet alleen 

een verantwoordelijkheid van de gemeente, de vastgoedeigenaren of van de 

winkeliers. Helaas moeten we constateren dat dit proces volledig op slot zit. Daarom 

zullen we als gemeente onze verantwoordelijk moeten nemen. Leefbaar Ridderkerk 

pakt vanavond haar verantwoordelijkheid en dient een motie in m.b.t. een 

leegstandsverordening. Een verordening die verder gaat dan een onderzoek. Het is 

tijd om knopen door te hakken.  

 

Milieu 

De energietransitie is een enorme uitdaging. Het Franse klimaatakkoord zal hierop een 

grote stempel gaan drukken. De ambities met betrekking tot gestelde doelen lijken niet 

haalbaar. Snel zal er duidelijkheid moeten komen over de juiste stand van zaken en 

de wijze waarop we de doelstellingen moeten gaan halen. Het is ook een taak van de 

gemeente om te helpen bij de bewustwording van de inwoners. Met name met de 

huidige klimaatveranderingen, waardoor bij heftige regenval ( na periode van droogte) 

de straten en kelders van woningen vollopen. In eerdere raadsperiodes heeft Leefbaar 

hier aandacht voor gevraagd en zijn er in sommige wijken technische aanpassingen 

gekomen. Die aanpassingen zijn noodzakelijk, maar kosten veel geld.  Het voorbeeld 

hierin is wel de wijk Rijsoord. De lopende actie Steenbreek is al een goede start. Dit 

zou wat Leefbaar Ridderkerk betreft geïntensiveerd moeten worden.  

Den Haag verwacht van ons dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval 

gescheiden is. Bij de Milieustraat Noordpolder in Hendrik Ido Ambacht kan men nu 

afval aanbieden welke niet weggegooid mag worden bij het huishoudelijk afval. Elk 

huishouden  van Ridderkerk is hiervoor in het bezit van een toegangspas. Afval van 

bedrijven wordt niet geaccepteerd.  

Het is wrang om te constateren stichtingen, verenigingen en kerken uit Ridderkerk 

domweg geweigerd worden als zij eerlijk aangeven dat de aangeboden “koelkast” niet 

van een particulier afkomstig is. Als je als vrijwilliger die actief is voor een vereniging 

of kerk je “vrije” zaterdagochtend benut om een afgedankte koelkast op de juiste 

manier aan te bieden in de milieustraat en vervolgens te horen krijgt dat hiervoor geen 

plaats is, gaan onze haren omhoog staan. Dat is de wereld op zijn kop. Het kan niet 

zo zijn, wanneer zij moeite doen om afval op de juiste wijze scheiden, zij gestraft 

worden. Leefbaar Ridderkerk dient dan ook een motie in welke mogelijk zou moeten 

maken dat stichtingen, verenigingen en kerken afval aan kunnen bieden, zonder op 

extra kosten te worden gejaagd.  

De energietransitie heeft ook invloed op koopwoningen. Hoe kunnen we als gemeente 
de burger ondersteunen bij vergaande verduurzaming van particuliere woningen. Door 
verhoging van de gasprijzen, komen de inwoners al in beweging. Populair maakt deze 
maatregel de opgave niet.  Wij zijn van mening dat de gemeente hier een belangrijke 
faciliterende rol kan spelen en denken bijvoorbeeld aan gezamenlijke inkoop van 
zonnepanelen.   
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Tot slot zijn we erg benieuwd hoe het komend jaar eruit gaat zien. Het coalitieakkoord 

staat bol van “heroverwegingen en onderzoeken”. Het zijn bijna magisch woorden aan 

het worden.  Tijdens onze Algemene Beschouwingen, voorzitter, heeft u ons een 

aantal keren horen zeggen dat het tijd is voor actie. De tijd van achterover leunen is 

wat ons betreft voorbij. College kom over de brug en kom met concrete plannen. Al 

met al geen sterke start van dit college. Het coalitieakkoord geeft totaal geen 

duidelijkheid gegeven op cruciale zaken, terwijl wethouder Van Os ons tijdens de 

verkiezingen zoveel beloofde. Ook bij de afsluiting van 3x2 klonken mooie woorden….. 

“Morgen wordt alles anders!” Het imago van de politiek bij Ridderkerkers loopt zo een 

behoorlijke deuk op !  

 

Karin Kayadoe 

Fractievoorzitter Leefbaar Ridderkerk 

 

 

 

 

 


