
 

Motie 2021 - 133 

Motie Schaaktafels in de openbare ruimte 

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. onder invloed van digitalisering, individualisering en de coronamaatregelen eenzaamheid 

onder Ridderkerkers, met name jongeren en ouderen, toeneemt; 

2. de gemeente Ridderkerk zich wil inzetten om eenzaamheid terug te dringen; 

3. in het afgelopen jaar meerdere gemeenten in de openbare ruimte schaaktafels hebben 

geplaatst;  

4. schaken analytisch nadenken stimuleert, fit houdt en bij kinderen is aangetoond dat het 

rekenen naar een hoger niveau gaat als ze leren schaken;  

is van mening dat: 

a. het schaakspel jongeren en ouderen bij elkaar kan brengen en daarmee een bijdrage kan 

leveren aan eenzaamheidsbestrijding, levendigheid en sociale cohesie; 

b. verschillende opnieuw in te richten openbare plekken zoals het Sint-Jorisplein, Vlietplein en 

Oosterpark een uitgelezen kans bieden om schaaktegels of schaaktafels te plaatsen;  

c. schaakborden op schoolpleinen kinderen kunnen helpen al op jonge leeftijd het schaken te 

ontdekken;  

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken op welke plekken in de openbare ruimte de plaatsing van schaaktegels of 

schaaktafels meerwaarde kan hebben; 

2. schoolbesturen te informeren over dit initiatief, en de mogelijkheid te bieden mee te doen met 

de pilot; 

3. de raad uiterlijk in de eerst helft van 2022 een voorstel te doen om op minimaal 2 plekken als 

pilot een schaakbord te realiseren;  

4. wanneer vóór 1 maart 2022 nog geen voorstel kan worden gedaan de raad vóór 1 maart 2022 

te informeren over de status van het onderzoek; 



5. bij een positieve uitkomst van de pilot, bij vervanging van verouderd meubilair in de openbare 

ruimte of bij herinrichting van openbare gebieden, het plaatsen van meerdere schaakborden in 

overweging te nemen en zo nodig met een raadsvoorstel te komen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Daan Kardol, SGP Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is schaaktafels in de openbare ruimte. 

Het college wordt verzocht te onderzoeken op welke plekken in de openbare ruimte de plaatsing 

van schaaktegels of schaaktafels meerwaarde kan hebben. Als pilot op minimaal 2 plekken een 

schaakbord te realiseren. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 18 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, PvdA) 

Tegen: 11 (VVD, Burger op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk) 

Afdoening 
Afgedaan in de commissievergadering Samen wonen van 12 januari 2023 n.a.v. 

raadsinformatiebrief d.d. 9 december 2022. 
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