Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035
Participatieproces - Stand van Zaken - Raadscommissie 16 mei 2019
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1.

Ontwikkelperspectief
& participatieproces
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Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035
Aanleiding: 3 opgaven

Trends en ontwikkelingen in Mo

1. Gebouw en programma: omgaan met leegstand, aanbod, verbeteren uitstraling
2. Openbare ruimte: verbeteren uitstraling en inrichting verblijfs- en gebruikskwaliteit 			
3. Mobiliteit: routing, entrees en (parkeer-)voorzieningen voor auto, ov, fiets, voet

Context:
in het licht vanTrends
trends
en ontwikkelingen
en ontwikkelingen openbare ruimte
Trends en ontwikkelingen gebouw en programma

Trends en ontwikkelingen bereikbaarheid, verkeer en parkeren

Trends en ontwikkelingen in Mobiliteit

Trends en ontwikkelingen in Mobiliteit

Trends en ontwikkelingen in Mobiliteit

Trends en ontwikkelingen in Mobiliteit
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14

23

Vertrekpunt:
Collegeprogramma, WOP Centrum en Omgevingsvisie Ridderkerk
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Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035
Betreft:
Beschrijving van de geambieerde omgevingskwaliteit in het centrum:
- belevingswaarde
- gebruikswaarde
- toekomstwaarde
- veiligheid en gezondheid
In de vorm van kernwaarden/uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen

Totstandkoming:
participatietraject: samen met/gedragen door de verschillende belanghebbenden

Uitkomst:
Breed gedragen, integraal en richtinggevend kader (het wat) met,
ruimte voor uitvoering door verantwoordelijke partijen (het hoe)
- leidend bij de initiëring en uitvoering van concrete plannen
- fungeert het als beoordelingskader voor college en gemeenteraad
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Zoals beschreven in de startnotitie onderscheiden we in de participatie 3 niveaus. Deze volgen uit de
participatienota “Ridderkerk: Participatie,
burgers en
bestuur
2013”.
het Ontwikkelperspectief
partijen
en
wijze
vanVoor
participatie
hebben we de volgende analyse gemaakt van wie er op welk niveau wordt betrokken.

Participatietraject Pijler

Niveau 1.
Verantwoordelijken
initiëren/co-creëren

Vastgoedeigenaren
en winkeliers/
horecaondernemers
(BIZ)

1.

Gebouw en
programma

2.

Inrichting en
gebruik
openbare
ruimte




gemeente
winkeliers/
horecaondernemers
(BIZ)

3.

Bereikbaarheid,
verkeer en
parkeren




gemeente
winkeliers/
horecaondernemers
vastgoedeigenaren
(BIZ)
Q-park
MRDH
Provincie ZuidHolland
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Niveau 2.
Direct belanghebbenden
participeren en reageren

bewoners centrum

Wijkoverleg

maatschappelijke
instellingen

overige bedrijven
centrum

Woonvisie

bewoners centrum

Wijkoverleg

maatschappelijke
instellingen

vastgoedeigenaren

Woonvisie

bewoners (rondom)
centrum

Wijkoverleg

ondernemers rondom
centrum

maatschappelijke
instellingen

Woonvisie

Niveau 3.
Overige betrokkenen
reageren en informeren

bezoekers centrum

ondernemers gemeente

inwoners gemeente

gemeenteraad







bezoekers centrum
inwoners gemeente
jongeren
gemeenteraad







bezoekers centrum
inwoners gemeente
jongeren
ondernemers gemeente
gemeenteraad

Participatietraject - proces in 3 stappen
versie 3. - 19 april 2019

STAPPENPLAN PROCES Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035

Hoofddossiers

Maart-April

Mei-Juni

Juli-September

Oktober-November

Vastgoedtafel
leegstand

Mobiliteitsplan
Ridderkerk

BESLUITVORMING

College

Belanghebbende partijen

MAAND VAN HET CENTRUM

1.
Verkenning
- werkgroepen

input
verwerken:
Voorstellen en
varianten tbv
Ontwikkel perspectief

2.
Voorstellen
& Varianten
- werkgroepen
- geintresseerden

input
verwerken:
1e concept
Ontwikkel perspectief

3.
Presentatie
- werkgroepen
- geintersseerden
presentatie
resultaten

reacties
verwerken:
2e concept
Ontwikkel perspectief

4.

Raadscommissie
- inspreekmoment

Betrokken partijen

Gemeente
raad
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Online enquete
inwoners en
bezoekers

Project
scholieren

Online enquete
inwoners en
bezoekers?

Online reacties
inwoners en
bezoekers?

Ontwikkelperspectief
Centrum Ridderkerk
2035

2.

Verloop proces stap 1.

8

Stap 1. Verkenning - verloop proces
conceptversie 2. - 7 februari 2019

STAPPENPLAN PROCES Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035
STAP 2.
Hoofddossiers

Hoofddossiers

STAP 1.

STAP 3.

1. Vastgoedtafel - eigenaren

Vastgoedtafel
leegstand

2. Mobiliteitsplan - onderzoeksfase
Mobiliteitsplan
Ridderkerk

BESLUITVORMING

Belanghebbende partijen

College

Belanghebbende partijen

DAG VAN HET CENTRUM

1.
Verkenning
- werkgroepen

input
verwerken:
Voorstellen en
varianten tbv
Ontwikkel perspectief

3.
2.
Voorstellen
Presentatie
input
reacties
3. Bijeenkomst
stakeholders
breed
verwerken:
verwerken:
& Varianten
- werkgroepen
1e concept
Ontwikkel perspectief

2e concept
Ontwikkel perspectief

- geintersseerden

Bijeenkomst stakeholders - ondernemers

- werkgroepen
- geintresseerden

presentatie
resultaten

4.

Raadscommissie
- inspreekmoment

Betrokken partijen

Betrokken partijen
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Online enquete
inwoners en
bezoekers

Project
scholieren

Online enquete
inwoners en
bezoekers?

4. Online-enquête

Gemeente
raad
Online reacties
inwoners en
bezoekers?

co

n
ce (basis)
5. Enquête daadwerkelijk-in-de-buurt-dag
pt
6. Project scholieren/jongeren (voortgezet/JR)

Ontwikkelperspectief
Centrum Ridderkerk
2035

•

1. Vastgoedtafel
- Bureau Stedelijke Planning
(PRIORITEIT) VERBETERPUNTEN

FIGUUR 6 UITKOMSTEN PRIORITEITENMATRIX (ROOD = EIGENAREN; GROEN = GEMEENTE)
Bron: Werksessie Doe Mee
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2. Mobiliteitsplan - onderzoeksfase
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3. Bijeenkomst stakeholders
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4. Online-enquête - resultaten
2. Hoe vaak heeft u de afgelopen maand gerichte aankopen via internet gedaan (bijv. kleding, elektronica of
boeken)?

24. Zo ja, hoe wilt u betrokken blijven? Meerdere antwoorden mogelijk

100%

75%
75.5%
67.3%
50%

25%
20.4%
0%
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden via een
digitale nieuwsbrief via mail

Observaties
100

Totaal
0 (u gaat door naar vraag 5)

25.0%

1 - 2 keer

49.0%

2 - 4 keer

14.0%

meer dan 4 keer

12.0%

Ik wil vaker mijn mening geven via een digitale
enquête

Ik wil graag actief meedenken en praten in daarvoor
georganiseerde bijeenkomsten

Observaties
49

Totaal

Als u geïnformeerd wilt blijven vult u dan uw e-mailadres in:
3. Wat koopt u het meeste via internet?

100%

41

75%

Open antwoorden

50%

25%

28.0%

29.3%

26.7%
5.3%

4.0%
0%
Kleding

Schoenen

Elektronica

Boeken

4.0%

2.7%
Speelgoed

Anders

Geen mening

De open antwoorden staan op paginaOpen antwoorden | 41
Observaties

Observaties
Totaal

13

75

Totaal

41

5. Enquête daadwerkelijk-in-de-buurt-dag (basisscholen)
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6. Project scholieren/jongeren (voortgezet onderwijs/JR)
Denk eens na over een evenementen-/loungeplek in het centrum. Wat is er te zien
en te beleven?

•
•
•
•
•
•
•
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Groen vooral gras met glooiïngen
Veranda/afdak tegen zon en regen
Ligstoelen en zitzakken
Bankje met zonnepanelen
Doeken om op te liggen
Wifi
Telefoonoplaadpunt (via zonnepaneel)

•
•
•
•
•
•
•

Watertappunt
Eten: foodtruck / bar
Kampvuur en heaters
Diervriendelijk
Pooltafel / tafeltennis
Podium met muziek of om op te zitten
Artiesten: Ronnie Flex/Boef/pop/R&B /DJ

3.

Resultaten proces stap 1.
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Stap 1. Verkenning - opbrengst proces
3.1 Inzicht in kernwaarden, wat (bijna) iedereen belangrijk vindt
3.2 Inzicht in de opgaven, de overeenkomsten en verschillen
		tussen verschillende belang(hebbend)en
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3.1 Inzicht in kernwaarden
wat (bijna) iedereen belangrijk vindt
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Belevingswaarde: sfeer, uniek, verbonden met historie
uniek

groen

persoonlijk
uitnodigend
levendig
gevarieerd
voor iedereen
19

eigen

Gebruikswaarde: gevarieerd, lokaal, bereikbaar
winkelen

boodschappen
lokaal
gemak en
comfort

eten & drinken
fietsvriendelijk

maatschappelijk
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Veiligheid en gezondheid: heel/schoon/veilig,
toegankelijk, ruimte voor beweging

(ver)licht

(toe)zicht
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Toekomstwaarde: bestendig, verantwoord, organisch
bestendig

verantwoord
22

organisch
veerkrachtig

3.2 Inzicht in de opgaven

overeenkomsten en verschillen
tussen de verschillende belang(hebbend)en
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Opgaven - aanpak Leegstand
Leegstand = maatschappelijk probleem
Observaties

100

Totaal

Niet geantwoord

0.0%

Geweigerd

0.0%

Incompleet

0.0%

Compleet

100.0%

1. Voor wie is dat een probleem? Meerdere antwoorden mogelijk

100%

75%
73.0%
50%

25%
22.0%
0%

13.0%

12.0%

Voor de gemeente

Voor de eigenaren

20.0%
1.0%

Voor de winkeliers

Voor de bewoners

Voor alle partijen

Het is geen probleem

Observaties
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Totaal

100

Opgaven - aanpak Leegstand
Vastgoedtafel: constructief gezamenlijk overleg gemeente met
vastgoedeigenaren
In grote lijnen hebben gemeente en eigenaren elkaar gevonden op:
1. Als collectief investeren in sfeer & inrichting: korte en (middel)lange
termijn
2. Verdichten met woningen en breder denken dan alleen detailhandel/
wonen. Dus ook horeca, vermaak, cultuur, maatschappelijke functies,
dienstverlening.
3. Concentratie (avond)horeca rondom Koningsplein. Daghoreca en 		
functiemenging op andere locaties in het centrum.
4. Parkeerregime onderzoeken.
5. De inspanningen van de gemeente zijn erop gericht het
kernwinkelgebied te versterken.
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Opgaven - aanpak Leegstand
Visie op doelgroep(en) en branchering van vastgoedeigenaren en
ondernemers is nu geen onderdeel van hun aanpak
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Opgaven - Inrichting & gebruik openbare ruimte
Voor een sfeervol, levendig, gevarieerd centrum is de relatie tussen
functies in de plint (wat voor wie) en de betekenis van de plek
(gebruik en inrichting) belangrijk

Impressie winkelstraat De Boei
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Observaties

Open antwoorden

korte en (middel)lange termijn

Opgaven - Parkeren:
inzichten
2 verschillende
Verdichten met woningen.
Breder denken dan

n antwoorden
Totaal | 34

91

91

91

detailhandel: naast woningen ook horeca,

De10.
openHoe
antwoorden
staan
paginaOpen
antwoorden
| 34
denkt
u op
over
parkeren
in het

Centrum van Ridderkerk?
Observaties
Wat is voor u een goede optie daarvoor:
vermaak,

Enquête

BIZ

Totaal

t Centrum van Ridderkerk?
oor:

10. Hoe denkt u over parkeren in het Centrum van Ridderkerk?
Wat is voor u een goede optie daarvoor:

Observaties

Observaties

Totaal
Totaal

100

Betaald
parkeren
en handhaven
Betaald
parkeren
en handhaven

11.0%

Betaald parkeren, eerste twee uur gratis
Blauwe zones, maximaal drie uur parkeren mogelijk

51.0%

Betaald parkeren, eerste twee uur gratis

91

100

11.0%

Centrum

100
11.0%

6

28

cen

werken. BestemmingParkeren
verruimen.
• Het huidige parkeerbeleid verdient de voorkeur!
3 Concentratie (avond)horeca rondom
Haa
• Alleen “meer gratis” parkeerplekken wanneer óók de
Koningsplein;
daghoreca
win
parkeergarages
gratis zijn.en blurring /
functiemenging
elders
mogelijk
maken op
wo
• Met de huidige
644 “gratis”
parkeerplekken,
Vastgoedeigenaren
maximaal 5 minuten lopen, zijn er voldoende gratis
(accupunctuur)
parkeerplekken voorhanden.
• Wietijdelijke
dichterbij tariefvrijstelling
wil parkeren betaald
€ 1,60 per uur. We
4 Regime
parkeren
• Wie “luxe” wil parkeren kan dit “overdekt” doen voor gem
maximaal € 5.00 per dag.
5 Alle• ballen
op het schept
Centrum:
geen
Org
Gratis
parkeren
te
hoge
verwachtParkeerdruk centrum
Ridderkerk
100
Parkeeronderzoek
centrum
ingen met “slechts” 275 extra plekken.
(detailhandels)ontwikkelingen
buiten het 11.0%
(mi

Blauwe zones, maximaal drie uur parkeren mogelijk 38.0%

ogelijk

cultuur, maatschappelijke functies en

In a

51.0%

Oplossen leegstand
38.0%

51.0%
38.0%

51.0%
38.0%

Opgaven - Auto-vrij/luw centrum: Sint Jorisstraat
Tegengestelde belangen, maar er is begrip voor elkaars belang:
Ondernemers: een alternatieve ontsluiting is voorwaarde
Bewoners: integrale oplossing is voorwaarde
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Opgaven - Bereikbaarheid
Balans tussen structuur en inrichting voor auto/OV/fiets/voetganger
vraagt om: ingrepen, ruimte, offers, aanpassingsvermogen
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4.

Vervolg: stap 2.
inhoud en proces
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Vervolg Stap 2. - inhoud: Ontwikkelperspectief
Resultaten stap 1. vertalen in een ontwikkelperpsectief:
' Eigentijds centrum, verbonden met historie en gericht op de toekomst'

Het ontwikkelperspectief is een verhaal dat:
- Houvast biedt en richting geeft aan en keuzes over:
		 1. De transformatie(strategie) van gebouwen en programma
		 2. De (daarop aansluitende) betekenis en inrichting openbare ruimte
		 3. De inrichting van routes/entrees/voorzieningen voor auto, ov, fiets, voet

- Flexibiliteit biedt en ruimte laat voor de uitwerking en realisatie 			
		 met/door andere partijen
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Vervolg Stap 2. - proces: Maand van het centrum (juni)
'Centrumplekkie'
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Vervolg Stap 2. - proces: Maand van het centrum (juni)
Centrumplekkie:
- Toelichten en bespreken wenkend perspectief:
		 - 2e Bijeenkomst stakeholders
		 - Kletsplek: gesprekken met verschillende betrokkenen,
			op verschillende momenten
- Atelier- en tentoonstellingsruimte 'Ridderkerk in beeld',
Overig:
- Vastgoedtafel: individuele vervolggesprekken
- BIZ: afspraken over samenwerking en betrokkenheid
- Mobiliteitsplan: resultaten aanzet strategie
- Project scholieren: afronding en presentatie
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