
 
 

 AMENDEMENT 
  

Aan de gemeenteraad 

 

2020 – 16 

  

 
AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 
  
 
1. Voorstel 

U wordt voorgesteld om  
 
a. de tekst in het Ontwikkelingsperspectief Centrum Ridderkerk 2035 op p. 32  

 
“Kinderen spelen graag op dit autovrije plein. De inrichting nodigt hen daar ook toe uit, 
bijvoorbeeld door een speelelement in de vorm van of gecombineerd met een 
waterornament. Dit sfeer gevende object zorgt voor levendigheid in het hart van het 
winkelgebied. Hierdoor staan er rondom het plein praktisch geen winkelpanden meer 
leeg.“ 
 
te vervangen door: 
 
“Kinderen spelen graag op dit autovrije plein. De inrichting nodigt hen daar ook toe uit, 
bijvoorbeeld door een speelelement. Dit sfeer gevende object zorgt voor levendigheid 
in het hart van het winkelgebied.“ 
 

b. de tekst in het Ontwikkelingsperspectief Centrum Ridderkerk 2035 op pagina 34 
 

“Op het Koningsplein zit je op een zwoele zomeravond samen met je vrienden op een 
van de vele gezellige terrasjes te genieten van jullie driegangendiner. 
De groene inrichting van het plein verbindt de groenstructuur van de Blaak met die 
van de Rembrandtweg. Zelfs aan groene gevels is op deze plek aandacht besteed. 
Regelmatig zijn er evenementen op het Koningsplein. Er is voor ieder wat wils en er 
zijn genoeg mensen die een leuk evenement willen organiseren. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van het mobiele podium. 
 
te vervangen door: 
“Op het Koningsplein zit je op een zwoele zomerdag samen met je vrienden en familie 
op een van de vele gezellige terrasjes te genieten van jullie lunch of driegangendiner. 
Ook aan de jonge ouders en grootouders is gedacht. Een waterornament in de 
vorm van bedriegertjes verlevendigt het plein en nodigt kinderen uit om te 
spelen zodat ouders en grootouders rustig wat langer kunnen blijven zitten op 
de terrassen. 



 
 

  

  

De groene inrichting van het plein verbindt de groenstructuur van de Blaak met die 
van de Rembrandtweg. Zelfs aan groene gevels is op deze plek aandacht besteed. 
Regelmatig zijn er evenementen op het Koningsplein. Er is voor ieder wat wils en er 
zijn genoeg mensen die een leuk evenement willen organiseren. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van het mobiele podium. 
 

c. de tekst in het Ontwikkelingsperspectief Centrum Ridderkerk 2035 op p. 71 punt 5 
 

‘’Definitief ontwerp inclusief kostenraming opstellen voor de herinrichting deelgebied 2 
(Jorisplein). Bij het ontwerpen van de herinrichting Jorisplein wordt bekeken op welke 
manier een waterornament kan worden ingepast. ‘’ 

 
te vervangen door: 

 
“Definitief ontwerp inclusief kostenraming opstellen voor de herinrichting deelgebied 2 
(Jorisplein). “ 

 
d. de tekst in het Ontwikkelingsperspectief Centrum Ridderkerk 2035 op p. 73 punt 2 
 

“Definitief ontwerp inclusief kostenraming opstellen voor de herinrichting van 
deelgebied 4 (Koningsplein met behoud kunstwerk en toevoegen mobiel podium).” 
 
te vervangen door 
 
“Definitief ontwerp inclusief kostenraming opstellen voor de herinrichting van 
deelgebied 4 (Koningsplein met behoud kunstwerk en toevoegen mobiel podium). 
 
Bij het ontwerpen van de herinrichting Koningsplein wordt een waterornament in de 
vorm van bedriegertjes ingepast.” 
 

e. in het raadsbesluit een beslispunt 8 toe te voegen: 
  

8. de gemeente, uiterlijk bij het ontwerpen en calculeren van de herinrichting van het 
Koningsplein (deelgebied 4) in 2022, meewerkt aan het realiseren van een 
waterornament in de vorm van bedriegertjes op het Koningsplein.  

 
2. Aanleiding 

Het herhaald uitgesproken verlangen van BIZ centrum, horecaondernemers op het 
Koningsplein en het burgerinitiatief voor het plaatsen van een waterornament in de vorm 
van bedriegertjes op het Koningsplein. 
 
3. Aspecten 

Het waterornament verlevendigt het Koningsplein. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 

Na aanname van dit amendement wordt het ontwikkelperspectief en het raadsbesluit 
aangepast. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 



 
 

  
  

Gemeentestukken: - 
 

  Volgnr. 3 van 3 
 

Dit amendement levert geen extra kosten op. 
 

De raadsleden, 
 
 
 
Arianne Ripmeester, PvdA    Victor Mijnders, CDA 
 
 
 
 
Karin Kayadoe Leefbaar Ridderkerk   Robert Kooijman ChristenUnie 
 
 
 
 
Petra van Nes Burger op 1 
 
Betreft raadsvoorstel nr. zaaknummer 113337 
Behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2020 
  
  
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  

Voor 18: VVD, GroenLinks, CDA, Van Vliet, Kloos, ChristenUnie, D66, Burger op 1, Leefbaar 

Ridderkerk, PvdA.  

Tegen 11: Los, Van der Linden, Partij 18PLUS, SGP. 

 
 
 
 
 


