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Geachte raadsleden, 
 

 

Op 7 juli 2021 hebben de verschillende partners (gemeente, Bibliotheek AanZet, Muziekschool, ’t Gilde, 
Vluchtelingenwerk en Van der Valk) die gehuisvest zijn in het gemeentehuis een samenwerkingsplan 
ondertekend. Het doel van dit plan is om een gezamenlijke programmering te realiseren om elkaar te 
versterken in de maatschappelijke en culturele doelen en meer Ridderkerkers aan te trekken om deel te 
nemen aan de vernieuwde programmering. Daarnaast vinden en versterken de partners elkaar in het 
optimaal gebruiken van het pand, de diensten en in het beheer. 
 
Nieuwe naam 
Om deze samenwerking te bekrachtigen hebben de partners de behoefte uitgesproken voor een 
gezamenlijke naam, die tevens de overkoepelende naam is voor het gemeentehuis. Een gezamenlijke 
naam draagt bij aan het slagen van het multifunctionele voorzieningencentrum en is een belangrijke 
investering om de sociale cohesie tussen enerzijds de verschillende partners in het gemeentehuis en 
anderzijds de burgers van Ridderkerk te versterken.  

 
Poll onder de Ridderkerkers 
Na verschillende overleggen zijn de project- en stuurgroep uiteindelijk uitgekomen op de volgende drie 
namen:  

- Jorishuis 
- Ridderhuis 
- Het Plein 

 
In zowel de project- als de stuurgroep werd het van belang geacht om de inwoners van Ridderkerk te 
betrekken bij het proces rondom de naamgeving. Die opvatting delen wij. Voorgesteld is om de drie 
namen uit te zetten in een poll in De Blauwkai, zodat de Ridderkerkers kunnen kiezen voor een van de 
drie namen. In deze eerste ronde hebben inwoners ook de mogelijkheid om een eigen naam te bedenken 
en die in te zenden. Deze eerste ronde duurt 10 dagen. 
 
De resultaten van de poll en de verschillende inzendingen worden vervolgens beoordeeld door de 
stuurgroep. De twee beste inzendingen worden teruggekoppeld naar de projectgroep. Na goedkeuring 
wordt een tweede poll uitgezet met deze twee nieuwe namen en de twee namen uit de shortlist die de 
meeste stemmen hebben gekregen. Daarna hebben de Ridderkerkers 5 dagen de tijd om weer te 
stemmen. Daarna wordt een voorstel over de naamgeving voorgelegd aan het college.  



  
  

 
 
 
   

 

 
 
 
Mogelijkheden om te stemmen 
We willen iedereen de mogelijkheid geven om te stemmen. Via de poll kunnen de Ridderkerkers digitaal 
stemmen. Ridderkerkers die niet zo digitaal vaardig zijn kunnen bij de Bibliotheek AanZet in het 
gemeentehuis schriftelijk stemmen.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 
 
Het college van de gemeente Ridderkerk, 
 
de secretaris,                               de burgemeester, 
 
 
 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke                     mw. A. Attema 

 

 

 

 

 

 

 


