
 

 

 AMENDEMENT 

  

Aan de gemeenteraad 

 

2020 – 17 

  

AMENDEMENT 

 

Onderwerp: Amendement inzake Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 – 
vergroenen winkelgebied 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld de tekst in het Ontwikkelingsperspectief Centrum Ridderkerk 2035 op 
p. 51  

“De gemeente is verantwoordelijke voor de (basis)inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte. Het is aan de winkeliers en horecaondernemers om plekken in het 
winkelgebied te verbijzonderen met seizoensgebonden bloemen en planten en met 
specifieke (feest)verlichting.“ 

te vervangen door: 

“De gemeente is verantwoordelijke voor de (basis)inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte en om plekken in het winkelgebied te verbijzonderen met bomen en 
(bloeiende) vaste planten. Het is aan de winkeliers om deze te onderhouden (o.a. water 
geven). Het is aan de winkeliers en horecaondernemers om plekken in het winkelgebied 
te verbijzonderen met specifieke (feest)verlichting.“  

2. Aanleiding 

Het voorstel tot het vaststellen van het Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 

3. Aspecten 

Winkeliers in het centrum van Ridderkerk hebben het lastig. Er dreigt grote leegstand. Dit 
is al aangegeven in het coalitieakkoord in 2018. In 2020 is dit probleem alleen maar 
verergerd door de maatregelen als gevolg van COVID-19. 

De winkeliers hebben al eerder aangeven de steun, ook financieel, van de gemeente hard 
nodig te hebben om dit tij te keren. 

Pijler 1 in het ontwikkelperspectief Centrum richt zich op het inrichten en gebruik van de 
openbare ruimte. De aantrekkelijkheid van een winkelgebied vraagt tegenwoordig meer 
dan alleen het aanbod van winkels. Van belang is de beleving die men heeft in een 
winkelgebied, zodat mensen weer meer verleid worden om daar de inkopen te doen i.p.v. 
via internet. 



 

 

  

  

De gemeente is verantwoordelijke voor de (basis)inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte. Uitbreiding naar het verbijzonderen met bomen en (bloeiende) vaste 
planten is één van de (kleine) dingen die wij als gemeente verder kunnen doen om de 
ondernemers in het centrum te ondersteunen. 

4. Aanpak/Uitvoering 

De tekst van het ontwikkelperspectief wordt gewijzigd. 

Bij het ontwerpen en calculeren van de herinrichting van de verschillende deelgebieden 
wordt rekening gehouden met het verbijzonderen van het winkelgebied met bomen en 
(bloeiende) vaste planten. 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

Als hiervoor extra gelden nodig zijn, doet het college de raad daartoe een voorstel. 
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