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Het gemeentebestuur van Ridderkerk vindt het belangrijk dat er in alle wijken prettig gewoond en geleefd kan worden. Het wijkprogramma is een belangrijk spoorboekje bij het behouden en versterken
van de kracht van wijken. De gemeente werkt daarbij samen met inwoners en maatschappelijke organisaties.
Dit wijkprogramma Oost is de opvolger van het Wijkontwikkelingsprogramma Ridderkerk Oost dat in
december 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het opstellen van dit programma is intensief
samen gewerkt met de inwoners en organisaties in Oost en met de maatschappelijke partners van de
gemeente. Het voorliggende programma is op 21 maart 2019 door de gemeenteraad van Ridderkerk
vastgesteld.
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Hoofdstuk 1: Inleiding Wijkprogramma Oost
1.1. Wat is een wijkprogramma?
In een wijkprogramma staat een korte beschrijving van de huidige situatie in de wijk. Het gaat daarbij
om de sociale omgeving, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de staat van de fysieke
ruimte. Het programma kan gaan over alles wat in de wijk belangrijk is. In het programma staan de
gewenste ontwikkelingen in de wijk op diverse thema’s, zoals sociaal, ruimtelijk of verkeerskundig
gebied voor de komende vijf jaar. Door de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen in het wijkprogramma samen te brengen, wordt een integrale aanpak gestimuleerd. Het wijkprogramma moet realistisch, haalbaar en financieel uitvoerbaar zijn.
Het wijkprogramma is een verdere invulling van bestaande kaders, zoals de Omgevingsvisie, het Integraal Accommodatie Plan en de woningbouwstrategie. Voorheen maakten we een wijkontwikkelingsprogramma waarin ook werd herhaald wat al in andere beleidskaders vastgesteld was. Een wijkprogramma is meer gericht op het uitwerken van wensen en plannen van en voor de wijk in concrete acties. Na vijf jaar vindt een herijking plaats. Als er tussentijds nieuwe ontwikkelingen om aandacht vragen, worden deze onder andere met belanghebbenden uit de wijk besproken en kunnen er concrete
acties worden opgenomen in het jaarplan. Het wijkprogramma is hiermee een dynamisch document
waarmee steeds op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld.
1.2. Een wijkprogramma voor de wijk, door de wijk
Voor het wijkprogramma is breed informatie verzameld, om zo te komen tot een programma voor de
wijk en van de wijk. Bewoners, verenigingen, ondernemers, scholen en organisaties hebben op verschillende momenten aangegeven wat zij graag terug willen zien in dit wijkprogramma.
Er is gestart met het samenstellen van een projectgroep. In deze projectgroep hebben leden van het
wijkoverleg plaatsgenomen, naast de maatschappelijke partners: Facet Ridderkerk, Woonvisie, Politie en de gemeente. Daarnaast hebben bewoners op verschillende momenten en in verschillende
vormen hun inbreng gegeven voor het wijkprogramma.
Wat is er gedaan
Enquêtes

Interviews
Wijkoverleg

Bewonersavonden

Huis-aan-huis zijn er 2700 enquêtes verstuurd in Oost. Ruim 20% van de bewoners heeft de enquête ingevuld en retour gestuurd. Ook is er een enquête
gehouden onder jongeren van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Oost.
Er zijn gesprekken gevoerd met bestuursleden van verschillende organisaties,
verenigingen en ondernemers in Oost.
Het wijkprogramma is een vast agendapunt tijdens bijeenkomsten van het
wijkoverleg geweest. Het wijkoverleg is door 2 leden vertegenwoordigd in de
projectgroep die het wijkprogramma mede heeft vorm gegeven.
Ongeveer 100 bewoners hebben de twee bewonersavonden bezocht. Op
deze avond konden de bewoners aangeven waar ze trots op zijn en wat nog
verbeterd kan worden.

Een uitgebreid overzicht van de opbrengst van de participatie is terug te vinden in het participatieboek, dat als bijlage aan het definitieve wijkprogramma wordt toegevoegd.
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1.3. Projecten wijkontwikkelingsprogramma 2008-2018
In het wijkontwikkelingsprogramma uit 2008 zijn gewenste ontwikkelingen benoemd, waarna deze
als projecten zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. De meeste acties uit dat uitvoeringsprogramma zijn afgedaan.
Een aantal acties is niet uitgevoerd door veranderingen in behoeften en/ of prioriteiten. Zo is de buitenruimte achter de winkelstrip van de Dahliastraat nog niet opgeknapt, de verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de eigenaren van de winkels en daar heeft de gemeente weinig grip op. Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Focuswoningen te realiseren, dit was de afgelopen jaren
geen gemeentelijke prioriteit.
Sommige acties zijn doorlopend van aard zoals het aanpakken van de verkeersveiligheid rondom
scholen en het schouwen op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, deze acties zijn meegenomen in dit wijkprogramma.
1.4. Wat kunt u verder lezen in dit wijkprogramma?
In hoofdstuk 2 leest u een korte beschrijving van de wijk Oost. Hoofdstuk 3 beschrijft de gewenste
ontwikkelingen die zijn voorgekomen uit het participatietraject. De actiepunten om de gewenste ontwikkelingen te realiseren staan in hoofdstuk 4 beschreven.
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Hoofdstuk 2: Wijk Oost
De wijk Oost is gelegen tussen de Lagendijk, Burgemeester De Gaaij Fortmanstraat, Jan Luykenstraat,
Donkerslootweg, Vlietlaan, de vliet (als grens tussen Oost en Drievliet) en de rijkswegen A15/A16. De
wijk kenmerkt zich door een blokvormige buurtindeling met zowel hoog- als laagbouw.

2.1 Buurten van Oost
De wijk Oost bestaat uit een aantal buurten. De buurten in Ridderkerk Oost worden gescheiden door een aantal grote verkeersaders: de Geerlaan, Burgemeester
de Zeeuwstraat en Vondellaan. Oost kenmerkt zich door een, over het geheel bezien, behoorlijke variatie in woningtypen.
Per buurt vinden we echter vooral gelijksoortige woningen. De buurten hebben in
bouwkundig opzicht elk hun eigen karakter. De Burgemeestersbuurt kenmerkt
zich door relatief veel appartementen en
aan de noordzijde van de Kerkweg deels
wat oudere laagbouw. In de Schrijversbuurt komen we veel eengezinswoningen
tegen waarbij het Huygensplantsoen en het Kloosplantsoen bestaan uit hoogbouw. In de Bloemenbuurt bestaan de woningen met name uit laagbouw en er is een kleine winkelstrip bij de Irisstraat.
Het Vondelparck wordt gekenmerkt door relatief nieuwe appartementen en eengezinswoningen.

Plein Oost
Oost kent een klein winkelgebied met een supermarkt, een kapsalon en enkele horecagelegenheden
op Plein Oost. In vergelijking met een aantal jaren terug is het aanbod van winkels wel verminderd,
maar de komst van de nieuwe supermarkt heeft een positieve invloed op het plein. De positie van de
huidige supermarkt is nadrukkelijk een punt van aandacht. De supermarkt is voor de bewoners van
de wijk een belangrijke voorziening en heeft ook een sociale wijkfunctie. Voor het gebied rond Plein
Oost is een gebiedsvisie opgesteld, hierover meer in hoofdstuk 3 bij het thema Voorzieningen.

Oosterpark
Aan de zuidkant ligt het groene Oosterpark met o.a. kinderboerderij De Dierenhof.
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2.2 Bewoners van Oost
In 2017 wonen er in Oost 6085 mensen, waarvan 3130 mensen 45 jaar of ouder zijn. Oost kenmerkt
zich als een stabiele wijk. Het aantal eenpersoons huishoudens, huishoudens zonder kinderen en
huishoudens met kinderen is redelijk gelijk verdeeld. En ook de leeftijdsopbouw van de bevolking van
Oost verandert niet in grote mate.
Huishoudens
Ridderkerk

Oost

2016

2017

2016

2017

Eenpersoons

6761

6883

990

1005

Zonder kinderen

6771

6751

875

850

Met kinderen

6766

6847

905

900

Totaal

20298

20481

2760

2745

Bron: GBA

Leeftijdsgroepen
Ridderkerk

Oost

2016

2017

2016

2017

0 tot 15 jaar

6589

6666

970

955

15 tot 25 jaar

4947

4952

755

730

25 tot 45 jaar

9735

9781

1295

1270

45 tot 65 jaar

13028

13079

1620

1665

65 jaar of ouder

10798

10930

1490

1465

Totaal

45097

45408

6120

6085

Bron: CBS

2.3 Organisaties van Oost
In Oost is een aantal organisaties actief op wijkniveau. Deze organisaties komen in deze paragraaf
kort aan bod. Naast deze organisaties kent Oost nog diverse sportscholen en verenigingen, een kerk
en een muziekvereniging.

Wijkgebouw & WAVO
Sinds 2016 beschikt wijk Oost over een eigen wijkgebouw, ‘t Trefpunt. Dit wijkgebouw staat aan de
De Genestetstraat en is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw. In het wijkgebouw vinden tal van
activiteiten plaats, deels georganiseerd door de Wijk Activiteiten Vereniging Oost (WAVO), deels georganiseerd door andere organisaties. Ook biedt het wijkgebouw onderdak aan welzijnsactiviteiten
van onder andere stichting Pameijer en Facet Ridderkerk.
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De Wijk Activiteiten Vereniging Oost (WAVO) heeft het wijkgebouw als thuisbasis. De WAVO heeft
een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat en is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Om
het beheer van het gebouw en de activiteiten vorm te geven is de WAVO voortdurend op zoek naar
vrijwilligers.

Brede School Oost
In de wijk Oost staan drie basisscholen: de Noord, de Piramide en de Wingerd. Op deze basisscholen
zitten veel kinderen die in de wijk wonen. In de wijk is ook een samenwerkingsverband Brede School
Oost, een samenwerking tussen de basisscholen, Facet Ridderkerk, Bibliotheek AanZet, Muziekschool
Ridderkerk en diverse organisaties in de wijk.

Wijkideeteam
Net als de andere wijken van Ridderkerk is in Oost een wijkideeteam actief. Het wijkideeteam organiseert activiteiten die de sociale participatie in de wijk bevorderen en ondersteunt bewoners die zelf
activiteiten willen organiseren. Het Wijkideeteam werkt nauw samen met onder andere de WAVO en
de Brede School.

Wijkoverleg
Het wijkoverleg in Oost bestaat sinds 2014. Het wijkoverleg bestaat uit betrokken bewoners die actief meedenken over ontwikkelingen en projecten in de wijk. Het wijkoverleg adviseert de gemeente
gevraagd en ongevraagd en is actief betrokken bij het opstellen van het wijkprogramma en de jaarplannen voor de wijk. Ook doet het wijkoverleg mee aan de wijkschouw.
Bij de vergaderingen van het wijkoverleg zijn ook de organisaties aanwezig die in de wijk actief zijn,
zoals Buurtpreventie, Wijkideeteam en de WAVO. Ook het Leefbaarheidsteam sluit aan bij de bijeenkomsten van het wijkoverleg.

Buurtpreventie
In Oost is ook Buurtpreventie aanwezig. De vrijwilligers van Buurtpreventie surveilleren regelmatig in
de wijk en signaleren allerlei zaken op het gebied van schoon, heel en veilig. Een belangrijke functie
van Buurtpreventie is dat zij bewoners attenderen op mogelijk onveilige situaties, zoals bijvoorbeeld
kliko’s en ladders op inbraakgevoelige plaatsen. Buurtpreventie adviseert ook Woonvisie en de gemeente over veiligheidskwesties. Buurtpreventie Oost heeft haar thuisbasis aan de Jan Luykenstraat.

Wijkteam – Leefbaarheidsteam – LZN etc
In de wijk zijn diverse teams actief waarin organisaties samenwerken op de gebieden leefbaarheid en
zorg.
In het Leefbaarheidsteam werken de politie, Woonvisie, Facet Ridderkerk en de gemeente samen om
de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en bewoners te betrekken bij hun leefomgeving.
In het wijkteam zijn organisaties vertegenwoordigd die zich richten op de zorg voor bewoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben op gebieden als gezondheid, opvoedingsondersteuning of sociaal
welbevinden. In deze context is ook het Lokaal Zorg Netwerk actief voor situaties waar directe actie
noodzakelijk is.
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Hoofdstuk 3: Thema’s in Ridderkerk Oost
3.1 Participatie
Participatie is een wederkerig proces waarbij het halen en brengen van informatie, plannen en
ideeën voorop moet staan. Dit vereist een proactieve dialoog tussen de gemeente en de wijk en tussen de bewoners en de organisaties in de wijk. Wanneer er door de gemeente projecten in de wijk
worden ontwikkeld en uitgevoerd of wanneer er beleid wordt gemaakt specifiek voor wijk Oost worden het wijkoverleg en bewoners die direct belanghebbend zijn actief uitgenodigd om mee te denken en waar mogelijk mee te doen. Het wijkoverleg zet zich in om actief aan deze dialoog deel te nemen en deze dialoog mede vorm te geven.
Bewoners van Oost geven aan graag actief betrokken te zijn bij wat er in hun wijk speelt. Daarbij is
een goede samenwerking tussen de wijk en alle organisaties die er actief zijn onontbeerlijk. Het wijkoverleg is een goed platform om die samenwerking vorm te geven. Een proactieve dialoog tussen
wijkoverleg, partners en gemeente over beleid en thema’s die van toepassing zijn op de wijk kan daar
vorm krijgen.
Participatie komt het beste tot stand bij een goede verstandhouding tussen de bewoners en de organisaties die in de wijk actief zijn. Organisaties moeten werken vanuit de vraag van de bewoners, bewoners moeten bereid zijn zelf een actieve rol in de wijk te pakken. Centraal staat dat de bewoners
uiteindelijk in staat zijn samen de vraag in de wijk op te pakken. Organisaties en bewoners van Oost
gaan met elkaar in gesprek om vast te stellen welke ondersteuning nodig is. Bij het bepalen van de
ondersteuningsbehoefte is de uiteindelijke actieve rol van de bewoner leidend.
In de wijk is een aantal organisaties actief, waarin ook veel vrijwilligers meedoen. De uitdaging is om
deze vrijwilligers te behouden, veel organisaties kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken.
De samenwerking tussen al deze organisaties is belangrijk voor een bloeiende wijk. De gemeente kan
deze samenwerking faciliteren door organisaties waar nodig met elkaar in contact te brengen en te
houden.

3.2 Sociaal-maatschappelijk
De wijk is aan het veranderen. Met de komst van bewoners uit de stad en van verschillende culturen
veranderd in sommige straten de wijze waarop mensen met elkaar samenleven en ervaren mensen
veranderingen in de leefbaarheid van hun buurt.
Vanuit de wijk komt het signaal dat de mentaliteit aan het veranderen is. De sociale cohesie neemt
af. Ook de betrokkenheid bij de wijk vermindert en er leeft het gevoel dat steeds minder bewoners
hun verantwoordelijkheid nemen om de wijk schoon, heel en veilig te houden. De voornaamste ergernis in de buitenruimte is bijvoorbeeld de hondenpoep op straat of overlast die gepaard gaat met
het gebruik van drugs.
De komende periode willen we samen met bewoners inzetten op leefbaarheid in de wijk Oost.
De organisaties die in de wijk actief zijn willen activiteiten organiseren op het gebied van betrokkenheid, verdraagzaamheid en leefbaarheid. Doel van deze activiteiten is om bewoners meer te betrekken bij hun leefomgeving en bij elkaar.
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Krachtige buurtbewoners worden gemobiliseerd om hun kennis en ondersteuning in te zetten ten
behoeve van de buurt. Bewoners in een kwetsbare positie worden gestimuleerd om samen met deze
krachtige buurtbewoners hun problemen op te lossen. Organisaties zoals Facet Ridderkerk, Woonvisie en Buurtbemiddeling kunnen hier bij ondersteunen.
Om dit te bereiken is er behoefte aan ontmoeting en daarom is het belangrijk activiteiten te ontplooien om elkaar te ontmoeten. Daarbij willen we vooral het organiserende vermogen van de bewoners benutten om zich in te zetten voor hun wijk. Bewoners willen en kunnen zelf activiteiten organiseren, waarbij ze door de verschillende organisaties uit de wijk kunnen worden ondersteund.
Vanuit de wijk is de wens om het programma in Trefpunt Oost duidelijker aan te bieden, de communicatie over het programma van Trefpunt Oost bereikt niet alle wijkbewoners. Om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan, kan bijvoorbeeld een koffie inloop opgezet worden. Daarbij moet wel
duidelijk zijn wat er nodig is om de continuïteit van een activiteit te kunnen waarborgen.

Jeugd
In Oost is 28% van de inwoners jonger dan 25 jaar dat is iets meer dan het gemiddelde in Ridderkerk.
Onder de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Oost is een enquête gedaan over hun
indruk van de wijk. Deze jeugd voelt zich over het algemeen veilig in Oost en veel kinderen ontmoeten hun leeftijdsgenoten op straat, op school of op hun sportvereniging. Als belangrijkste wensen
voor de wijk geeft deze groep aan behoefte te hebben aan speelruimte, bijvoorbeeld in de vorm van
een trapveldje en een hangplek.

Senioren
Het aantal bewoners in Oost dat door ouderdom in een kwetsbare positie komt, neemt de komende
jaren toe. Eenzaamheid onder ouderen is de komende jaren een punt van aandacht. De vraag naar
ondersteuning neemt toe, bijvoorbeeld de vraag naar ondersteuning bij tuinonderhoud.
Het aanbod van woonruimte voor senioren is niet afgestemd op de vraag in Ridderkerk. Onder senioren neemt de vraag voor ondersteuning toe bij de inschrijving via internet voor woonruimte die geschikt is voor senioren.

3.3 Verkeer
Oost wordt doorkruist door enkele drukke verkeersaders, de Vondellaan, de Burgemeester de
Zeeuwstraat en de Geerlaan. Dit zijn hoofdverkeerswegen waar ook openbaar vervoer over heen
rijdt. Een veel gehoorde klacht in de wijk is dat er op deze wegen te hard wordt gereden. Dit is deels
een zaak van handhaving, deels ook een zaak van gedrag van de weggebruikers. In de komende periode zal op beide zaken worden ingezet. Enerzijds handhaven van de snelheid, anderzijds ook als bewoners onderling elkaar aanspreken op het rijgedrag.
Door het drukke verkeer is het soms lastig deze drukke wegen over te steken. Met name de splitsing
Vondellaan – Da Costalaan wordt door veel bewoners als gevaarlijk ervaren. Onderzocht zal worden
of deze situatie is te verbeteren.
Oost heeft drie basisscholen. Het halen en brengen van schoolkinderen geeft nog wel eens gevaarlijke verkeerssituaties. Met de basisscholen, politie en ouders zal worden besproken of deze situaties
te verbeteren zijn.
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Veel verkeer geeft overlast. Bewoners van Oost ervaren veel geluid, zowel van de wegen in de wijk
als van de nabij gelegen snelwegen A15 en A16. Er zijn ook zorgen over de milieuschade die ontstaat,
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van fijnstof.
Om de bewoners te betrekken bij deze onderwerpen wordt voorgesteld vanuit het wijkoverleg een
werkgroep Verkeer op te zetten. Deze werkgroep kan dan een dialoog met de wijk, de gemeente en
andere betrokken partijen organiseren.

3.4 Veiligheid
Over het algemeen ervaren de bewoners Oost als een veilige wijk. Met name overlast van jeugd en
woninginbraken worden genoemd als zaken die het gevoel van veiligheid negatief beïnvloeden.
Jongerenoverlast doet zich met name voor bij het Huygensplantsoen en Plein Oost. In de weekenden
wordt wel eens overlast ervaren van de bezoekers van het Jongerencentrum. Het jongerenwerk en
de politie zetten gezamenlijk in op de overlast, zowel door te handhaven en de jeugd aan te spreken
op hun gedrag. Bij de JOP is het zaak de afspraken over het gebruik van de JOP steeds weer onder de
aandacht te brengen van nieuwe groepen jongeren die de JOP als hangplek benutten.
Bewoners kunnen ook zelf actief zijn om de veiligheid in de wijk te bevorderen. Een aantal bewoners
is al actief bij de Buurtpreventie, maar deze organisatie kan nog meer vrijwilligers gebruiken. Daarnaast zijn er de WhatsApp-groepen Ridderkerk Veilig, waarbij al veel bewoners zijn aangesloten. Ook
dit is een initiatief dat door vrijwilligers gedragen wordt. Zowel Buurtpreventie als de WhatsAppgroepen Ridderkerk Veilig worden ondersteunt door de politie en de gemeente.

3.5 Milieu
Het klimaat verandert en dat betekent dat de inrichting van de buitenruimte aangepast moet worden
aan deze veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld het moeten kunnen verwerken van grotere
hoeveelheden regenwater. Op meerdere locaties in de wijk zal dit meegenomen worden bij herstraten van wegen en vervanging van de riolering. Daarbij is het ook goed om aandacht te besteden aan
de afwatering van bebouwing op de openbare ruimte. In het kader van verduurzaming zal Woonvisie
in de Bloemenbuurt 0-op-de-meter-woningen realiseren.
De stip op de horizon is een aardgasvrij Ridderkerk in 2050. Om dat te realiseren moet de gebouwde
omgeving in Ridderkerk, bestaande uit circa 21.000 woningen en alle andere gebouwen voorzien
worden van een alternatief. Per wijk wordt inzichtelijk gemaakt welk alternatief voor aardgas het
meest kansrijk is. Het uitgangspunt is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening. Om dit inzicht te verkrijgen wordt een transitievisie warmte opgesteld. Per wijk worden de
verschillende alternatieven in beeld gebracht. Tevens is de visie voorzien van een tijdspad waarop de
wijken van het aardgas af gaan.

3.6 Buitenruimte
De aanblik van de buitenruimte is voor veel bewoners het visitekaartje van de wijk en van hun directe omgeving. En juist over deze aanblik maken veel bewoners zich zorgen. Verrommeling op
straat, hondenpoep op de stoep, zwerfvuil in plantsoenen en langs singels zijn zaken waar bewoners
zich aan ergeren.
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De gemeente heeft een belangrijke taak in het onderhoud van de openbare ruimte en bewoners kunnen daar ook actief in zijn. Ook in Oost zijn er bewoners die dat doen en die worden daar door de gemeente bij ondersteund met materialen.
Door deel te nemen aan de wijkschouw kunnen bewoners de gemeente helpen het onderhoud van
de openbare ruimte te verbeteren, door de gemeente te laten zien wat er in het onderhoud van de
openbare ruimte ontbreekt. Ook de Buurtpreventie signaleert tekortkomingen in het onderhoud van
de buitenruime bij de gemeente.
In Oost wordt jaarlijks door het Wijkideeteam mee gedaan met de Nationale Opschoondag. De basisscholen worden hier bij betrokken, maar dat zou ook uitgebreid kunnen worden met deelname door
wijkbewoners.

3.7 Voorzieningen
Oost kent een aantal voorzieningen, zoals in hoofdstuk 2 al beschreven. Behoud van deze voorzieningen is een veel gehoorde wens in de wijk. Daarnaast zijn er ook ideeën voor nieuwe voorzieningen,
zoals een trimbaan in het Oosterpark en een sportveldje voor de jeugd. Er zijn bewoners die het initiatief genomen hebben voor een hondenspeelplaats.

3.8 Gebiedsvisie Plein Oost
Voor de omgeving van Plein Oost is in 2018 een gebiedsvisie vastgesteld. Deze visie bestaat uit 3 delen, 1) de nieuwbouw van basisschool de Wingerd als multifunctionele accommodatie met een
school en ruimte voor wijkactiviteiten, 2) woningbouw en 3) een herontwikkeling van Plein Oost. In
de Gebiedsvisie Plein Oost is opgenomen dat behoud van de winkelfunctie ook na de herontwikkeling van Plein Oost tot de mogelijkheden behoort. Dit zal verankerd worden in het bestemmingsplan.
Voor de uitwerking van de Gebiedsvisie Plein Oost is door de gemeenteraad een goede samenwerking tussen de wijk en de gemeente als voorwaarde aan de Gebiedsvisie toegevoegd. Hierover zullen
afspraken worden gemaakt tussen het wijkoverleg en de gemeente.
De uitvoering van de gebiedsvisie zal in meerdere fases zijn beslag krijgen. Hierbij zijn veel partijen
betrokken. Per fase kunnen dat ook verschillende partijen zijn. De betrokkenheid van bewoners zal
ook in meerdere rollen terug komen in het project. Het kan gaan om meedenken over de uitwerking
van de plannen, maar ook als betrokken omwonenden bij de uitvoering van de plannen wanneer de
sloop- en nieuwbouw- activiteiten starten. Om bewoners actief bij het project te betrekken zal een
werkgroep met bewoners uit het gebied rond Plein Oost worden gevormd.
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Hoofdstuk 4: Acties wijkprogramma Oost
In dit hoofdstuk staan de projecten en acties die moeten bijdragen aan de realisatie van de gewenste
ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de acties realistisch en haalbaar zijn. Per project is de trekker vet
gedrukt. De projecten en acties komen terug in de jaarplannen.

Participatie
Speerpunt

Project

Partners

Planning

Samenwerking wijk
– gemeente vv.

Interactieve dialoog tussen gemeente
en wijk op thema’s en projecten die in
de wijk spelen.

Wijkoverleg
Wijkregisseur

Doorlopend

Betrokkenheid bewoners wijk Oost bij
projecten en activiteiten in hun eigen
wijk

Bewoners worden actief betrokken bij
activiteiten in de wijk en bepalen
mede welke activiteiten noodzakelijk
zijn.

Wijkregisseur ism
leefbaarheidsteam
Bewoners
Wijkoverleg

Doorlopend

Bespreken met bewoners wat zij nodig hebben om activiteiten in de wijk
zelf uit te voeren.

2020

Samenwerking tussen organisaties in
de wijk

Inventariseren welke organisaties
(professioneel – vrijwillig) in wijk Oost
actief zijn.

Wijkregisseur ism
leefbaarheidsteam
Bewoners
Wijkoverleg
Wijkregisseur

Wijkregisseur ism
leefbaarheidsteam
Bewoners
Wijkoverleg
Organisaties

2021

Met organisaties en bewoners in gesprek om te bepalen wat organisaties
moeten leveren om bewoners in staat
te stellen bij de uitvoering van projecten actief te worden en te blijven.

2019

Sociaal maatschappelijk
Speerpunt
Samenleven jong en
oud in de wijk

Project
Onderzoeken wat er al aan activiteiten worden georganiseerd en inventariseren door wie

Instroom nieuwe
bewoners

Kennismaken bewoners onderling

Vergrijzing

Tuinonderhoud

Partners
Wijkregisseur
Facet Ridderkerk
WAVO
Wijkideeteam
Facet Ridderkerk
WAVO
Wijkideeteam
Facet Ridderkerk
WAVO
Wijkideeteam
Facet Ridderkerk

Internetvaardigheden

Facet Ridderkerk

2019

In beeld brengen gevolgen vergrijzing
op langere termijn

Facet Ridderkerk
Gemeente
Wijkoverleg

2020

Gezamenlijke activiteiten organiseren
voor jong en oud

Planning
2019

2020 – 2023

2019 – 2023

2019
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Sociale verbanden
in de wijk tussen
bewoners onderling

Activiteiten die aansluiten op de wijk
stimuleren
Nieuwe activiteiten ontwikkelen,
waaronder Buurtklik
Activiteiten meer onder de aandacht
brengen

Verenigingsleven in
de wijk

Versterken positie ’t Trefpunt als
wijkgebouw
Vrijwilligers / leden werven voor
WAVO
Brede school activiteiten organiseren
samen met verenigingen

Ondersteunen vrijwilligersgroepen /
bewonersgroepen bij werving vrijwilligers en organisatie van hun activiteiten

Facet Ridderkerk
WAVO
Facet Ridderkerk
WAVO
WIT
Facet Ridderkerk
WAVO
WIT
WAVO
Facet Ridderkerk
WAVO
Facet Ridderkerk
Facet Ridderkerk
Brede school To Uchi – Kicks WAVO- Wijkideeteam
Facet Ridderkerk

Doorlopend
Doorlopend

Doorlopend

2019
2019

Doorlopend

Doorlopend

Verkeer
Speerpunt
Verkeer in de wijk
Hardrijdend verkeer

Verkeersveilige
routes

Parkeersituatie in
de wijk

Project
Werkgroep wijkoverleg opstarten die
discussie met wijk voorbereidt.
Met bewoners, gemeente en politie
het gesprek aangaan over hoe we
het gedrag van de bewoners kunnen
beïnvloeden
Controles uitvoeren
Onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om de t-splitsing Vondellaan/ Da
Costalaan overzichtelijker te maken

Aanleg voetpad Oosterparkweg,
t.h.v. bedrijventerrein Groenen
Halen en brengen bij de basisscholen: vergroten veiligheid voor schoolkinderen
Herinrichten en extra parkeerplaatsen aanleggen einde Kerkweg
Onderzoek naar de parkeerdruk in
de wijk

Partners
Wijkoverleg
Gemeente
Wijkregisseur
Gemeente
Politie - Wijkoverleg
Bewoners
Politie
Wijkregisseur
Gemeente
Politie - Wijkoverleg
Bewoners
Gemeente

Planning

Basisscholen
Politie
Gemeente
Gemeente
Wijkregisseur
Wijkregisseur
Gemeente

2019

2019
2020

Doorlopend
2020

2019

2019
2021
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Veiligheid
Speerpunt
Jongerenoverlast

Bewonersparticipatie bij veiligheid in
de wijk

Project
Monitoren en handhaven

Afspraken met jeugd over gebruik
JOP onder de aandacht van de
jeugd houden.
Onderzoeken locatie JOP
Nieuwe vrijwilligers werven voor
Buurtpreventie Oost
Gebruik Whatsappgroepen stimuleren: via Ridderkerk Veilig coördinatie van Whatsappgroepen voor de
hele wijk

Partners
Politie
Facet Ridderkerk
Gemeente
Facet Ridderkerk
Politie - Gemeente

Planning
Doorlopend

Wijkoverleg
Buurtpreventie

2021

Politie
Buurtpreventie
Gemeente - Wijkoverleg - Facet Ridderkerk

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Milieu
Speerpunt
Klimaatadaptatie in
inrichting openbaar
gebied

Energietransitie

Duurzaamheid

Project
Klimaatadaptieve ontwikkeling Bloemenbuurt, na aanpassing riolering en
herstraten
Klimaatadaptieve ontwikkeling tussen Bilderdijklaan/ Staringlaan en
Klooslaan, na aanpassing riolering en
herstraten
Opstellen transitievisie warmte voor
alle wijken van Ridderkerk, inculsief
wijk Oost.
Nul op de meter woningen Bloemenbuurt realiseren
Plaatsing zonnepanelen op woningen
in Oost
Onderzoek mogelijkheden geluidsscherm langs A15 / A16

Partners
Gemeente

Planning
2021

Gemeente

2022

Gemeente
Wijkoverleg

ntb

Woonvisie

2021

Woonvisie - Wijkoverleg
Gemeente
Wijkoverleg

2022
2019

Buitenruimte
Speerpunt
Aanblik / verrommeling van de wijk
(verminderen aanwezigheid hondenpoep & zwerfvuil)

Project
Samen met bewoners hondenbeleid
evalueren

Partners
Bewoners
Gemeente

Planning
2019

Bewoners en Buurtpreventie betrekken bij opschoondagen

Wijkideeteam
Buurtpreventie
Bewoners

Doorlopend
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Onderhoud (particuliere) tuinen
Veiligheid achterpaden

Bewoners met elkaar in gesprek laten
gaan
Onderzoek naar veiligheid achterpaden

Wijkoverleg
Opbouwwerk
Wijkoverleg

Doorlopend

Onderhoud openbaar groen

Wijkschouw organiseren

Gemeente
Wijkoverleg
Bewoners Oost
Gemeente
Wijkoverleg
Bewoners Oost

Doorlopend

Partners
Gemeente
Facet Ridderkerk
Gemeente
De Wingerd / Baloe
/ SKR
Initiatiefnemers
hondenspeelplek
Wijkregisseur
Wijkoverleg

Planning

Gemeente
Wijkregisseur
CBS De Wingerd KDV Baloe - Facet
Ridderkerk - WAVO
Wijkoverleg
Gemeente
Wijkregisseur
Wijkoverleg
Bewoners
Wijkoverleg

Start voorbereiding 2019

Gemeente Projecten
Dagelijks Leven

2019

Onderzoek naar beeldkwaliteitsniveau

Ntb

2022

Voorzieningen
Speerpunt
Beschikbaarheid
sport en speelgelegenheden

Voorzieningenniveau dat aansluit bij
behoefte wijk
Ontwikkeling Plein
Oost en omgeving
obv gebiedsvisie
Plein Oost

Project
Onderzoeken mogelijkheden trimbaan/ mountainbikeroute Oosterpark
Behoud speelplein Plein Oost en omgeving
Hondenspeelveld aanleggen als buurtinitiatief
Overleg met bewoners over voorzieningenniveau in de wijk en bij wijzigingen in het voorzieningenniveau.
Fase 1: sloop en nieuwbouw CBS De
Wingerd, KDV Baloe en wijkgebouw ’t
Trefpunt

Werkgroep formeren met bewoners
om mee te denken en mee te praten
de uitwerking van de Gebiedsvisie

Woningaanbod
senioren

Behoud van de winkelvoorzieningen/
bestemming op Plein Oost
Ontwikkelen zorgwoningen voor ouderen Bloemenstraat/ Anjerstraat

2020
2019

2020

Doorlopend

2019

2023
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