
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 

Ridderkerk, 08-01-2021 

Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO, artikel 40) over de draak op het Sint Jorisplein 

Geacht college, 

Op 30 december 2020 stond er een artikel in de Blauwkai met als titel: ‘Draak op Sint 
Jorisplein krijgt opvolger’. Als CDA Ridderkerk vinden we het jammer dat de Draak moet 
verdwijnen, maar zijn het natuurlijk eens met het punt dat veiligheid voorop staat! Ridderkerk 
verliest met het vertrek van De Draak een Ridderkerks icoon. Vele Ridderkerkers zijn 
opgegroeid met de Draak op het Sint Jorisplein, maar hopelijk wordt de nieuwe draak net 
zo’n icoon als zijn voorganger. 

Het mooie aan deze draak, zoals ook vermeld in het artikel, is dat de glijbaan verwijst naar 
de Ridderkerkse geschiedenis. Het verhaal van Sint-Joris en de draak is namelijk ook 
opgenomen in het Ridderkerkse wapen. Nu er een opvolger komt voor de Draak zien we als 
CDA Ridderkerk dit als kans om de Ridderkerkse jongeren/ jeugd meer te kunnen vertellen 
over het verhaal van Sint-Joris en de draak en de herkomst van het Ridderkerkse wapen. 

We hebben daarom als CDA Ridderkerk de volgende vragen aan het college: 

1. Is de Draak nog te herstellen/ te repareren en zo ja zou de glijbaan dan wel voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften voor speeltoestellen?

2. Is het college bereid, nu er een opvolger komt voor de Draak, om op deze locatie te
faciliteren dat Ridderkerkse jongeren/ jeugd meer kunnen leren over het verhaal van
Sint-Joris en de draak en de herkomst van het Ridderkerkse wapen?

Hierbij kan het college bijvoorbeeld denken aan de erfgoedpanelen die staan bij Huis te 
Woude en het historisch centrum. 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u 
om schriftelijke beantwoording van deze vragen.  

Hoogachtend, 

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk 


