
Algemene Beschouwingen 2020 CDA Ridderkerk 
 
Beste raadsleden, college, overige aanwezigen en kijkers thuis, 
 
Namens het CDA Ridderkerk willen wij allereerst de gemeenteraad, het college en de ambtenaren 
complimenteren en een woord van dank uitspreken, voor wat er in het afgelopen jaar tot stand is 
gebracht. 
 
Het afgelopen jaar is een jaar waarin veel is veranderd, een jaar waarin we gemerkt hebben hoe onze 
samenleving andere behoeftes heeft gekregen. We zijn gedwongen om een pas op de plaats te 
maken. Ons “gewone” leven is er op een aantal punten anders uit komen te zien. Een pandemie en 
een mogelijke economische crisis waarvan we de totale gevolgen nog niet kunnen overzien.  
Sinds een half jaar hebben we te maken met Covid-19 en de gevolgen hiervan merken we iedere dag. 
Onzekerheid die aan alle kanten voelbaar is, isolement van grote groepen van onze samenleving en 
onduidelijkheid over de nabije toekomst. Het heeft ook duidelijk gemaakt dat we als samenleving 
meer behoefte hebben aan saamhorigheid. 
 
Toen dit voorjaar het virus zich openbaarde wisten we ons als land te verbinden. We kregen weer 
meer aandacht voor onze naasten en de kracht van onze samenleving was sterker dan ooit. Het CDA 
hoopt dat we als samenleving een andere weg in willen slaan, de weg van meer samen en minder ik. 
 
We hopen dat we als inwoners van Ridderkerk deze stap willen maken met elkaar, want de kracht in 
onze samenleving is groot. Voor de toekomst zou het mooi zijn als we in Nederland zouden kunnen 
doorgroeien naar een coöperatieve samenleving. Coöperaties op het gebied van energie, zorg en 
woningen. In elk dorp, stad, buurt en wijk ontdekken mensen de meerwaarde van burgerschap en 
samenwerking. Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van corona, maar ook het jaar van 
grote veranderingen. Het jaar dat er van uit de samenleving meer eigenaarschap en zeggenschap 
wordt opgeëist. 
Maar ook het jaar van volharding, wat we zien en wat we merken is dat gedurende de 1e golf van het 
coronavirus mensen meer aandacht voor hun medemensen hadden dan nu, tijdens de 2e golf. De 
duur van de periode gaat voor vele mensen zijn tol eisen en dat zorgt ervoor dat er soms een 
verharding optreedt. En juist in deze moeilijke en zware tijden is het zaak om toch te blijven omzien 
naar elkaar. Alleen samen kunnen we deze periode overbruggen, maar dat zal niet makkelijk zijn. 
 
De kracht van mensen is ongekend. Het is tijd voor een Nederland waar niet de markt, 
niet de overheid maar de samenleving weer centraal staat. 
 
Vanuit de vier pijlers van het CDA-gedachtegoed volgt hieronder de visie van het CDA Ridderkerk en 
zullen we ook de onderwerpen die door het huidige college zijn gerealiseerd, of nog gerealiseerd 
moeten worden, bespreken. 
 
Rentmeesterschap 
 
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor 
natuur en cultuur. 
We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de generaties die na 
ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op 
financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te 
laten zijn creativiteit, lef en innovatie nodig. We moeten keuzes maken met het oog op de toekomst, 
wat meer lange termijn denken -> hoe ziet ons dorp er straks uit, wat voor openbaar vervoer sluit 



daar op aan, hoe willen we recreëren binnen ons dorp (denk aan bijvoorbeeld de groenvoorziening 
en de fiets- en wandelpaden).  
 
Op het gebied van cultuur hebben we het afgelopen jaar mooie resultaten behaald, we investeren in 
ons cultureel erfgoed. 
Door het laten vervallen van de claim voor het tramtracé door Ridderkerk kunnen we gaan 
investeren in het behoud van de Huishoudschool en de twee woningen aan de Molensteeg. Hierbij 
willen we als CDA een goed participatie traject voor een maatschappelijke invulling van de 
Huishoudschool. Een gebouw voor en door inwoners van Ridderkerk, voor iedereen een plek. 
 
Als we het in Ridderkerk hebben over cultureel erfgoed kunnen we het landgoed “Huys ten Donck” 
zeker niet vergeten. Deze mooie oude buitenplaats wil het CDA zeker behouden voor Ridderkerk. Het 
is dan ook goed om te zien dat er een begin is gemaakt met het herstellen van de getijdenhaven van 
het landgoed. Het gebied rond deze haven moet een openbaar gebied worden waar onze inwoners 
fijn kunnen recreëren en waar jong en oud in aanraking komt met de Ridderkerkse geschiedenis.  
 
De subsidie voor een kerkenvisie is ontvangen en we kijken uit naar het traject waarbij de kerkenvisie 
wordt opgesteld. Een strategische visie over de toekomst van kerkgebouwen en dat gebeurt in 
dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. We gaan met elkaar in 
gesprek over de toekomst van alle kerkgebouwen in onze gemeente, monumentaal en niet-
monumentaal, nieuw en oud. Op deze manier hopen we ons kerkelijk cultureel erfgoed te bewaren. 
 
Met de groenvisie trekken we het groenonderhoud breder. We stimuleren in een verscheidenheid 
van bomen en planten, waardoor we beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Het klimaat verandert en door de toenemende druk op de natuur zien we in de omgeving een 
toenemende verslechtering van onze biodiversiteit. Het CDA is daarom blij met de aanstelling van 
een ecoloog om te onderzoeken hoe we een grotere biodiversiteit kunnen realiseren. Met de 
toenemende droge zomers is het belangrijk dat onze gemeente kiest voor een grotere diversiteit aan 
groenvoorzieningen. De aangenomen CDA-motie rondom het stimuleren van actie Steenbreek is 
hierbij een steun in de rug. 
Vraag aan de wethouder: Kan de wethouder deze trajecten regelmatig monitoren en communiceren 
met onze inwoners? We kunnen hierbij ook veel van elkaar leren. 
 
Daarnaast hebben we de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in groenonderhoud en hebben we het 
niveau van onderhoud in onze gemeente verbeterd. Zowel binnen als buiten de woonwijken hebben 
we prachtige parken en rustgebieden waar onze bewoners dichtbij huis kunnen recreëren. Zeker 
gelet op de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19 is dit extra belangrijk om in stand te 
houden en te verbeteren. Het CDA wil de lijn van investeren in de Groenvisie dan ook verder 
stimuleren en de ‘groene buffer’ rondom Ridderkerk instant houden. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het goed kunnen recreëren in Ridderkerk is het zwerfafval. We 
maken met z’n allen meer gebruik van onze omgeving en dat willen we op een fijne manier doen in 
een schone omgeving. 
Vraag aan de wethouder: Kan de wethouder hier extra aandacht aan geven zodat we er voor zorgen 
dat onze directe leefomgeving een prettige omgeving blijft. 
 
Eén van de parken die momenteel volop in de belangstelling staat is het Oosterpark. Als gevolg van 
Covid-19 maken steeds meer inwoners gebruik van dit park om binnen hun eigen woonplaats te 
recreëren.  
Voor dit gebied is al een jarenlange discussie gaande over een geluidsscherm, de drukte op de A16 
neemt toe. Het gevolg hiervan is dat er sprake is van een toenemende geluidsoverlast in het 
Oosterpark en de aangrenzende woningen. Daarnaast is er ook de wens van de Rowdies om een 
nieuw veld aan te leggen, omdat het huidige veld niet voldoet. Dit alles is nu onderwerp van gesprek, 



waarbij de insteek is om voor de Rowdies een nieuw hoofdveld te realiseren en nu eindelijk ook een 
keuze te maken omtrent het geluidsscherm. Nadat deze activiteiten zijn voltooid kunnen we ook de 
herstructurering van het Oosterpark aanpakken. Het CDA staat positief tegenover deze initiatieven.  
 
Een andere manier om de samenleving minder te belasten is doormiddel van het verkleinen van onze 
footprint op het gebied van afval. De invoering van het afvalplan is gerealiseerd, echter is de 
uitvoering niet volgens de planning verlopen. Door Covid-19 heeft de uitrol van de gft-containers 
vertraging opgelopen en is het invoeren van het pasjessysteem door technische problemen nog niet 
gerealiseerd. Het gescheiden inzamelen van ons afval is succesvol, maar daar staat tegenover dat de 
opbrengst voor het gescheiden afval minder is dan verwacht waardoor de kosten voor het restafval 
gestegen zijn. Per saldo kost het afvalplan de inwoners van Ridderkerk momenteel extra geld. Daar 
staat tegenover dat dat wel onze bijdrage is voor een schonere wereld, een wereld die we door 
willen geven aan de volgende generaties. Doorgaan met het inzamelen van afval op de oude manier 
had ook tot een kostenstijging geleid. Het CDA zal de ontwikkelingen op dit gebied goed blijven 
monitoren en kritisch blijven om ervoor te zorgen dat we het gestelde doel, duurzame 
afvalverwerking tegen zo laag mogelijke kosten, ook daadwerkelijk gaan realiseren, ook al is dat met 
de nodige vertraging. 
Vraag aan de wethouder: Als CDA zouden we graag meer willen weten op welke manier ons afval 
verwerkt wordt, daarom vragen we om de volgende toezegging: Kan de wethouder toezeggen dat we 
als raad een presentatie kunnen krijgen van het afvalverwerkingsbedrijf in Friesland over op welke 
manier ons afval verwerkt wordt? 
 
Door Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen is een toekomstvisie niet eenvoudig te 
schetsen. Onze maatschappij verandert en dat heeft gevolgen voor de economie. Met de gebundelde 
krachten van onze gemeenschap kunnen we deze uitdaging aan.  
Het is belangrijk om de reeds ingeslagen weg te blijven volgen en nieuwe bedrijven te kunnen 
aantrekken en daarmee de werkgelegenheid te kunnen verbeteren binnen de regio. Het aantrekken 
van AGF-bedrijven op Nieuw Reijerwaard is voor Ridderkerk van groot belang. Wij vertrouwen erop, 
dat met de vele initiatieven binnen de Gemeenschappelijke Regeling dit robuuste gebied zijn weg zal 
vinden naar voltooiing. Wel hebben we als CDA zorgen omtrent de doorstroming van het openbaar 
vervoer op de door Nieuw Reijerwaard, nu de busbaan op de IJsselmondseknoop weg gaat. 
 
Het CDA vindt een goed openbaar vervoer cruciaal voor een goed functionerende economie, het is 
daarom goed dat de Hoogwaardig Openbaar Vervoer Visie (HOV) is aangenomen. Naar de 
daadwerkelijke uitwerking hiervan is het CDA erg benieuwd, mede omdat door Covid-19 het gebruik 
van het openbaar vervoer meer onder druk is komen te staan. 
 
Er ontstaat een steeds grotere differentiatie binnen het langzame verkeer, we noemen hier de 
(deel)scooter, de elektrische fiets en de gewone fiets. Deze vervoersmiddelen vormen een belangrijk 
element binnen het verkeerscirculatieplan. Het CDA is dan ook voorstander voor bredere en meer 
toegankelijke fietspaden, die de veiligheid van deze mobiliteit ten goede zal komen. Maar ook voor 
een centrum dat via veilige wandelroutes te bereiken is, en voor de fiets toegankelijk. 
Vraag aan de wethouder: Is hiervoor al een plan van aanpak vastgesteld voor de gemeente 
Ridderkerk? 
 
Naast deze vormen van mobiliteit is het CDA van mening dat het centrum ook zeker toegankelijk 
moet blijven voor de auto, met onder andere goede parkeervoorzieningen. Met een, gedurende de 
laatste jaren, toch al zwaar onder druk staande detailhandel is het voor winkeliers van belang om 
vooral toegankelijk te zijn en blijven voor verkeer buiten de regio. 
 
 



Naast al deze vervoersmiddelen, moet er in Ridderkerk ook ruimte gegeven worden aan de 
voetgangers. Hierbij is het veilig kunnen oversteken essentieel en daarom zouden we als CDA graag 
zien dat er meer ingezet wordt op verlichte zebrapaden zoals op de Geerlaan. Om veilig rijgedrag te 
stimuleren dienen we de motie van Leefbaar Ridderkerk over snelheidsmeter spaarpaal mede in. 
 
Solidariteit 
 
Het CDA zet in op betrokkenheid van burgers om de onderlinge solidariteit te versterken. Wij pleiten 
voor meer betrokkenheid tussen generaties zoals jong en oud en arm en rijk. We leven niet alleen 
voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van 
sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor 
mag daarbij niet uit het oog worden verloren. 
Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. 
 
Het bestemmingsplan voor de nieuwe locaties van de Gemini, De Loods en De Gooth is vastgesteld. 
Hiermee hebben we de eerste stap gezet naar een lange termijn investering in de Ridderkerkse 
jeugd. Een plek waar talentontwikkeling wordt gestimuleerd, hulp wordt geboden waar nodig en 
waar de Ridderkerkse jeugd in het weekend uit kan gaan. We blijven hiernaast aandacht vragen voor 
een Soos voor de wijken Oost en het Centrum. Met het (waarschijnlijke vertrek) van de Soos Het 
Hoofdkwartier richting de wijk West, blijven de wijken Oost en het Centrum zonder Soos zitten. 
 
Door middel van de aangenomen plannen voor het centrum investeren we in de buitenruimte van 
het centrum. De uitwerking van de plannen zal gefaseerd gaan plaatsvinden, en per fase aan de Raad 
worden voorgelegd voor akkoord. Met de plannen wordt ingezet om de leegstand in het centrum 
tegen te gaan. Hierbij kan worden gedacht aan het creëren van meer woningen in het centrum. Het 
probleem is echter dat om deze plannen te verwezenlijken de samenwerking moet worden gezocht 
met alle verschillende partijen die belangen hebben in het centrum. Als het aan het CDA ligt zou de 
gemeente hierop meer de regie mogen nemen. 
 
Publieke gerechtigheid 
 
Het CDA staat voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke 
waardigheid. 
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid 
stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, 
ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk 
zijn. 
 
Van uit overheidswege worden er steeds meer taken gedelegeerd naar de gemeenten. Het is goed 
om te zien dat het ambtelijk apparaat van de BAR-organisatie bij de daadwerkelijke uitvoering van 
deze activiteiten op zoek is naar de combinatie van kwaliteit en efficiency.  
We zien dan ook steeds meer initiatieven ontstaan om de onderlinge samenwerking op te zoeken. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het recent aangenomen voorstel voor de integratie van het sociaal 
domein. Waar voorheen individuele activiteiten werden afgestemd op de behoeftes van de inwoners 
van Ridderkerk worden de activiteiten nu vaker gebundeld en als totaalpakket aangeboden aan de 
inwoners van Ridderkerk. 
 
Veel van deze activiteiten worden buiten ons gezichtsveld opgepakt en blijven vaak ook onderbelicht. 
Het CDA is daarom groot voorstander om deze activiteiten meer onderling te delen, goed om het te 
weten maar ook goed om van initiatieven te leren. Samen met partij 18Plus dient het CDA dan ook 
een motie in om een wijkdashboard per wijk in te richten. 
 



Covid-19 heeft ook wel duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om meer contact te hebben met je 
directe omgeving. In onze directe omgeving kan toch ook sprake zijn van eenzaamheid, en dat geldt 
niet alleen voor onze ouderen maar in niet mindere mate voor onze jongere inwoners. Het kan 
iedereen overkomen. Het afgelopen half jaar heeft de Coronacrisis laten zien wat voor kracht er in de 
Nederlandse/Ridderkerkse samenleving zit. In sommige gevallen kan de gemeente hierin een steun 
in de rug zijn door de groeperingen die het meest geraakt worden door de Coronacrisis tegemoet te 
komen. Hierbij valt te denken aan het kwijtschelden van verschuldigde huren en minder strikt te zijn 
op de geldende regelgeving.  
 
Het is goed om te constateren dat ondanks de gevolgen van de Coronacrisis, en het wegvallen van 
werkgelegenheid in een aantal sectoren, het toch mogelijk is geweest om personen met een 
arbeidsbeperking te kunnen plaatsen op een betaalde werkplek. Dat is een mooi voorbeeld van een 
inclusieve maatschappij waar het CDA groot voorstander van is. Ridderkerk pakt door om een 
inclusieve samenleving mogelijk te maken en afgelopen maand is naar aanleiding van onze motie het 
manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. 
 
Zorgelijk daarentegen is de verwachting dat door de Coronacrisis het aantal inwoners dat gebruik 
moet maken van een uitkering zal toenemen. Hierdoor bestaat ook de kans dat er een toename 
ontstaat van aanvragen voor minimaregelingen. 
Vraag aan de wethouder: Hoe bereid de gemeente Ridderkerk zich hierop voor en wordt er ook al 
ingezet op preventieve acties om toch zoveel mogelijk inwoners te helpen? 
 
Door de maatregelen die worden genomen in het kader van Covid-19 merken we dat de fysieke 
veiligheid toenemend onder druk komt te staan. We ervaren steeds vaker kleinere excessen in onze 
samenleving. De laatste tijd zien we een stijging van High Impact Crimes die ontoelaatbaar zijn. De 
steekpartij tussen twee jongeren bij de Gemini, de schietpartij op de parkeerplaats bij winkelcentrum 
de Werf en de beroving laatst in het Zand zijn zorgelijke ontwikkelingen. Het aanwijzen van 
veiligheidsrisico gebieden, vindt het CDA een goed besluit! 
Het CDA vindt het belangrijk dat onze inwoners niet alleen veilig over straat kunnen lopen, maar ook 
veilig thuis kunnen verblijven. Om zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid in de 
buitenruimte te vergroten, dient het CDA, samen met Burger op 1 en Partij 18Plus, een motie in voor 
het langduriger inzetten van de Mobiele Camera Unit. 
Daarnaast moeten zowel de (wijk)politie en de Boa’s voldoende waarneembaar aanwezig zijn in onze 
wijken. Hierbij is de professionalisering van de BOA’s essentieel. 
Vraag aan de voorzitter: Hoe staat het met de professionalisering van onze BOA’s? 
 
Een andere zorgelijke ontwikkeling in onze gemeente, is het drugsgebruik. Afgelopen jaar heeft het 
CDA hierom ook een motie van de SGP mede ingediend om het gebruik van lachgas. We zullen in 
Ridderkerk moeten blijven handhaven tegen het drugsgebruik en daarnaast inzetten op scholing op 
onze scholen. Een coffeeshop in Ridderkerk is voor het CDA onbespreekbaar. 
 
Het CDA heeft vorig jaar een motie ingediend voor een kinderburgemeester en deze is ook 
aangenomen. Mooi om te zien dat hier momenteel invulling aan wordt gegeven en het CDA 
benieuwd is wie de 1e kinderburgemeester van Ridderkerk zal worden. 
 
Door alle maatschappelijke ontwikkelingen zien we een veranderende maatschappij met nieuwe 
uitdagingen. Als voorbeeld zien we de stijgende vraag naar woningen en de verontrustende 
prijsontwikkeling. Alleen in Zuid-Holland zullen we 90.000 nieuwe woningen moet bouwen. Voor 
onze gemeente is dit geen eenvoudige opgave, Ridderkerk beschikt over weinig nieuwe 
bouwgronden. 
 



Toch vinden we het als CDA belangrijk om het aanbod te verruimen voor met name nieuwe 
doelgroepen. Hier kan worden gedacht aan nieuwe woonvormen zoals starterswoningen, die 
aantrekkelijk zijn voor jongeren met een smalle beurs. Hiervoor zien we dat in het centrum kansen 
liggen en die moeten we niet laten liggen. Het CDA dient dan ook de moties van de PvdA (woningen 
voor jongeren) en GroenLinks (zelfbewoningsplicht) mede in. 
 
Gespreide verantwoordelijkheid 
 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, 
sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven; ze leveren allemaal een unieke 
bijdrage aan de samenleving. 
De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En 
de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus 
belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak 
zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. 
 
Het kan ook voorkomen dat de gemeente juist de belemmerende factor kan zijn, daarom pleiten we 
als CDA ervoor dat de overheid de samenleving alle ruimte geeft in plaats van met allerlei regeltjes 
goed, maatschappelijk initiatief in de kiem smoort. 
 
Het CDA wil nadrukkelijk vermelden dat de veiligheid op de digitale snelweg niet minder belangrijk is. 
Het toenemend hacken van bedrijven en overheden baart ons zorgen. Een goed beveiligd systeem is 
van groot belang om onze gegevens veilig te blijven stellen. 
 
Tot slot 
 
Als Ridderkerkse samenleving staan we de komende jaren voor grote veranderingen. 
 
We noemen de verduurzaming met daaraan gekoppeld een circulaire economie en een ingrijpende 
energie transitie die ons te wachten staat. Hierbij is essentieel dat we dit gezamenlijk met alle 
inwoners oppakken. Een enorme complexiteit, die veel van ons vraagt zoals onder andere 
zelfredzaamheid. 
Een maatschappij waar helaas niet iedereen even gemakkelijk in zal kunnen meekomen en mogelijk 
een aanleiding kan zijn tot eenzaamheid. Dit moeten we als overheid en als samenleving gezamenlijk 
voorkomen. 
 
Daarom moet wij met elkaar samen op weg, naar een nieuwe tijd, met gelijke kansen voor iedereen. 
 
We wensen daarom bij dit alles heel Ridderkerk en daarbij het college, raad en de ambtenaren Gods 
zegen toe. 
 
Ton Overheid, Victor Mijnders en Dick Breeman 
 
Vragen: 

1. Kan de wethouder deze trajecten (onderzoek ecoloog over biodiversiteit en de actie 
Steenbreek) regelmatig monitoren en communiceren met onze inwoners? 

2. Kan de wethouder extra aandacht geven aan het voorkomen van zwerfafval zodat we er voor 
zorgen dat onze directe leefomgeving een prettige omgeving blijft? 

3. Als CDA zouden we graag meer willen weten op welke manier ons afval verwerkt wordt, 
daarom vragen we om de volgende toezegging: Kan de wethouder toezeggen dat we als raad 
een presentatie kunnen krijgen van het afvalverwerkingsbedrijf in Friesland over op welke 
manier ons afval verwerkt wordt? 



4. Is er al een plan van aanpak vastgesteld voor het verkeerscirculatieplan voor de gemeente 
Ridderkerk? 

5. De kans bestaat dat er een toename ontstaat van aanvragen voor minimaregelingen. Hoe 
bereid de gemeente Ridderkerk zich hierop voor en wordt er ook al ingezet op preventieve 
acties om toch zoveel mogelijk inwoners te helpen? 

6. Hoe staat het met de professionalisering van onze BOA’s? 


