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Het CDA is een brede landelijke volkspartij met gemeentelijke afdelingen waaronder 

die van Ridderkerk. De Bijbel wordt gehanteerd als grondslag en inspiratiebron voor 

het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. In de statuten van de partij 

is deze grondslag vastgelegd. In het Program van Uitgangspunten vormen vier 

kernbegrippen de leidraad: publieke gerechtigheid, gespreide 

verantwoordelijkheid, solidariteit en  

rentmeesterschap.  

Publieke gerechtigheid 

Een betrouwbare en duidelijke overheid die waardevast een hoog niveau van publieke 

dienstverlening (o.a. zorg, onderwijs en veiligheid) aanbiedt en die haar eigen 

kerntaken uitvoert. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen 

zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden en moet rechtvaardig zijn. 

Gelijke gevallen gelijk behandelen. Zorg voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk 

zijn behoort tot de kerntaken van de (gemeentelijke) overheid. 

 

Gespreide verantwoordelijkheid 

Mensen en organisaties dragen ieder een eigen maar ook een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel de mens 

als de gemeenschap te laten floreren. Het centrum van de politiek is niet de overheid 

maar de samenleving. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen 

samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal. 

Betrokken inwoners die met elkaar samen leven, werken en bouwen aan een 

gemeenschap. De (gemeentelijke) overheid helpt door initiatieven vanuit de 

samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken.  

 

Solidariteit 

Solidariteit laat zien dat mensen een boodschap hebben aan elkaar. Van de sterken 

mogen offers gevraagd worden voor de zwakken. Solidariteit overstijgt grenzen, 

zowel van de eigen sociale groep als van de eigen woonplaats. De overheid garandeert 

de basis in de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en (maatschappelijke) 

organisaties om (mee) te werken aan maatschappelijke ontplooiing van iedereen.  

 

 

Inleiding 
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Voor het CDA Ridderkerk staat een solidaire samenleving centraal. Belangrijk hierin 

zijn familie, gezin, buurt, vereniging, geloofsgemeenschappen of andere 

gemeenschapsvormen. Inwoners zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. Als 

iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen vormt 

dat de samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg 

voor ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld is. 

 

Rentmeesterschap 

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties is zorg voor natuur en 

cultuur van belang. Dat vraagt dat verder gekeken moet worden dan het eigen belang 

en de eigen tijd. Beschermen wat van waarde is en wat doorgegeven moet worden aan 

komende generaties.  

In dit verkiezingsprogramma staan de speerpunten van het CDA Ridderkerk voor de 

komende jaren waarin de vier kernbegrippen de leidraad zijn.  

Voor een dorp waarin mensen samen sterk staan, nu en in de toekomst. 
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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. Het CDA 

streeft naar een gemeentelijke overheid die vertrouwen uitstraalt, betrouwbaar is, de 

veiligheid van inwoners bevordert en daarnaar handelt. Daarbij dient democratische 

controle gewaarborgd te zijn en dient samengewerkt te worden met andere 

organisaties en inwoners.  

 
 
Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor 

kwetsbaren groepen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen 

woorden, maar daden. Het CDA Ridderkerk richt zich in het bijzonder op het 

tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe 

omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning1 en 

woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving 

en openbare ruimte. Daarnaast verdient de jeugd ook een plek om samen te kunnen 

verblijven, te denken valt aan een soos. 

 

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt 

WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken blijven door de gemeente 

gestimuleerd en gefaciliteerd worden.  

 

Dat geldt ook voor de samenwerking met Buurtpreventie, boa’s en de wijkagenten. 

Het CDA Ridderkerk pleit ervoor dat elke wijk in Ridderkerk minimaal 1 wijkagent 

moet hebben. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor de professionalisering en de 

inzet van boa’s. Wanneer er in de avond meer overlast wordt ervaren, zullen de boa’s 

ook vaker in de avond moeten worden ingezet.  

                                                           
1 Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar 

verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het 
gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet ook wel ondermijning. 
2 De Mosquito is een geluidsapparaat dat tonen uitzendt van een hoge frequentie die vrijwel alleen jongeren 

tot ongeveer 25 jaar kunnen horen. Over het algemeen worden deze tonen door de mensen die het kunnen 
horen als vervelend ervaren. Het apparaat wordt in veel Nederlandse plaatsen gebruikt als middel om 

hangjongeren van bepaalde plaatsen te verjagen. 

Hoofdstuk 1: Publieke gerechtigheid – een betrouwbare overheid 

1.1 Veiligheid in het dorp 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hangjongeren
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De laatste jaren zijn er ook veel klachten over drugsgebruik in Ridderkerk. Het CDA 

wil inzetten op strengere controle op het dealen van drugs. Ook is het CDA 

Ridderkerk tegen het toelaten van coffeeshops in Ridderkerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De afgelopen jaren is het bezit van messen en wapens onder Nederlandse jongeren 

toegenomen, zo ook in Ridderkerk. Dit wordt de zogenoemde ‘Messenhype ’genoemd 

en Ridderkerk is de afgelopen jaren meerdere keren opgeschrikt vanwege 

steekincidenten. Deze ‘hype ’zorgt ervoor dat de veiligheid in Ridderkerk onder druk 

staat, in het bijzonder voor jongeren. Onder meer bij middelbare scholen, speeltuinen 

en voetbalvelden levert dit  

gevaarlijke situaties op. Dit baart het CDA grote zorgen. Dit kan en mag niet 

getolereerd worden en hier zal, in samenwerking met de politie, jongerenwerk, 

gemeente, scholen en alle andere partners op het gebied van veiligheid en jeugdzorg 

effectief tegen opgetreden moeten worden.  
 

 

 

 

 

 

Speerpunten: 

 Uitvoering Actieplan veiligheid 2021   

 Geen coffeeshops in Ridderkerk  

 Handhaven lachgasverbod 

 Inzet van mobiel cameratoezicht en/of slimme 

mosquito’s 2 op plekken met langdurige ernstige overlast of 

onveilige situaties 

   
 
1.2 Messenhype 

Speerpunten: 

 Een “Jaarlijkse week” om wapens, messen en munitie anoniem in te 

leveren bij de Politie. 

 In samenwerking met scholen en politie, kluisjes controles op alle 

middelbare scholen in Ridderkerk 

 Preventief fouilleren bij en rondom middelbare scholen, 

hangplekken op het bezit van messen of andere wapens wanneer 

gemeente, politie en officier van justitie daarvoor aanleiding zien. 

 Meer ‘vaste’ camerabewaking op plekken waar met regelmaat 

overlast wordt ervaren. 

 Aanschaf van een tweede Mobiele Camera Unit (MCU) 
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De afgelopen jaren is digitale veiligheid een steeds belangrijker thema geworden 

binnen de landelijke overheid en gemeentes. De hack in de Gemeente Hof van Twente 

heeft laten zien hoe digitaal kwetsbaar een gemeente kan zijn. Het CDA Ridderkerk 

zet zich in voor een sterke ICT binnen Ridderkerk en in BAR-verband. Want de 

persoonsgegevens van onze inwoners moeten te allen tijde goed worden beschermd. 

Daarnaast wil het CDA Ridderkerk dat er geld vrijgemaakt wordt voor de inzet van 

zogeheten ethische hackers. Zodat zij kunnen testen hoe veilig de digitale omgeving 

van de gemeente Ridderkerk is. 

 

 
Een belangrijk onderwerp voor het CDA Ridderkerk is verkeersveiligheid. Iedereen 

moet zich veilig op straat kunnen bewegen. Of het nu gaat om voetgangers, fietsers of 

automobilisten. Waar er sprake is van  onveilige  

situaties zullen bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen toegepast moeten worden, zoals op 

de Erasmuslaan in de wijk ’t Zand. Daarnaast zijn er gevaarlijke situaties ontstaan 

door het gebruik van diverse voorrangsregels op rotondes. Het CDA pleit hierbij voor 

eenduidige regels, waarbij ook duidelijke verkeersborden staan.  

 

In Rotterdam en Tilburg wordt er getest met mobiele flitscamera’s. Het CDA 

Ridderkerk wil graag mee doen met deze experimenten en ook in Ridderkerk gebruik 

maken van mobiele flitscamera’s 

In 2020 hebben alle Ridderkerkers, door middel van de actie ‘Prikker op de kaart’, 
kunnen aangeven welke locaties er in Ridderkerk verkeersonveilig zijn. Daaruit is een 

top 20 ontstaan van locaties die verkeersonveilig zijn of zo ervaren worden. Het CDA 

pleit ervoor om tussen 2022-2026 actie te ondernemen voor alle 20 locaties. In 2022 

starten we met de top 5, namelijk: 

1. Rotonde Vondellaan –Vlietlaan –Donkerslootweg 

2. Afslag Sportlaan –Kievitsweg –Willemstraat 

3. Willem Dreesstraat–Koningsplein–Schoutstraat 

4. Afslag Ringdijk–Benedenrijweg 

5. Bilderdijklaan–Huygensplantsoen-Van Alphenstraat 
 

 

 

1.3 Digitale veiligheid  

1.4 Verkeersveiligheid 
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Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en 

draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Het CDA Ridderkerk gaat voor een 

veilig en fijnmazig fietsnetwerk waarbij ook de aansluiting met de omliggende 

gebieden (o.a. in de metropoolregio en de Drechtsteden) belangrijk is. Daarnaast is 

ook goede bereikbaarheid van de diverse wijken tijdens spitsuren van groot belang 

voor een goede leefomgeving en de veiligheid die men ervaart. Te allen tijde moeten 

hulpverleningsvoertuigen alle wijken snel kunnen bereiken. Hierbij maakt het CDA 

zich zorgen of de bereikbaarheid voor hulpdiensten op de verbindingsweg in de 

toekomst gewaarborgd kan blijven.  

 

 
Voldoende parkeerplaatsen zijn samen met een goed openbaar vervoer belangrijke 

pijlers voor een goede bereikbaarheid van het dorp. Daarom zet het CDA Ridderkerk 

zich in voor verdere uitvoering van de HOV-visie. Daarnaast speelt de buurtbus een 

belangrijke rol in de bereikbaarheid van Ridderkerk en daarom zal het CDA 

Ridderkerk pleiten om hierin te blijven investeren. Het CDA wil hierbij de buurtbus 

verbinden met de HOV-lijnen in Ridderkerk. Hiermee zorgen we voor sterke en 

betrouwbare buslijnen naar Zuidplein en Kralingse Zoom. Verder wil het CDA een 

directe verbinding van en naar station Barendrecht.  

Speerpunten: 

 Een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar om alle 30 -

kilometer wegen ook daadwerkelijk in te richten als 30 kilometerweg 

 Verbetering van fiets- en voetpaden voor begaanbaarheid in Ridderkerk 

 De voet- en fietspaden veilig voor rollators en scootmobiels maken 

 Meer verlichting (lantarenpalen en/of lichtjes op de weg) bij alle 

zebrapaden om zichtbaarheid en veiligheid te vergroten 

 Zo mogelijk alleen 1 type rotonde (één richting ook voor de fiets) om zo 

duidelijkheid te scheppen met duidelijke bebording 

 Jaarlijkse lichtcampagne voor fietsers  

 Tussen 2022-2026 de top 20 verkeersonveilige plekken (vanuit Prikker op 

de kaart) aanpakken 

 

1.5 Investeren in goede bereikbaarheid  

HOV-Visie  
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Voor het realiseren van deze sterke buslijnen moet Ridderkerk, samen met de MRDH, 

investeren in wegen en rotondes waarover deze bussen rijden. Hierbij staat voor het 

CDA centraal dat de verkeersveiligheid van de andere verkeersdeelnemers de hoogste 

prioriteit heeft. 

 

 
Uniek in onze regio is de waterbus die aanmeert aan de Schans in Slikkerveer. Een 

mooi vervoersmiddel om Rotterdam, Dordrecht en de gemeenten aan de Maas en 

Noord te bereiken. Samen met de regio zal de gemeente Ridderkerk  

hierin moeten blijven investeren. Daarnaast wil het CDA laten onderzoeken of de 

waterbus ook een halte kan krijgen in Bolnes.  

Ook ziet het CDA dat de watertaxi een begrip is in Rotterdam maar de dichtstbijzijnde 

halte voor Ridderkerkers pas in IJsselmonde is. Het CDA is voorstander om de 

watertaxi ook te laten aanmeren in o.a. Bolnes. 

 

 

 
Het CDA vindt bereikbaarheid voor voetganger, fietser, automobilist en via het OV 

belangrijk, maar de leefbaarheid moet hierbij niet vergeten worden. Het CDA blijft 

ook in de toekomst tegen een oeververbinding met Krimpen omdat dit de leefbaarheid 

voor de wijken Bolnes en Slikkerveer (te) sterk onder druk zet. 

 

 

 
Het CDA is ten aanzien van de bereikbaarheid van Nieuw Reijerwaard tegen realisatie 

van een weg door de boomgaard bij de Noldijk in Rijsoord. Dit heeft een te grote 

impact op de leefbaarheid in Rijsoord. Het CDA is voorstander van een extra 

ontsluiting vanuit Nieuw Reijerwaard naar de A15. 

 

 
 
De trend van deelmobiliteit is de afgelopen jaren ook overgewaaid naar Ridderkerk. 

Het CDA Ridderkerk ziet deelmobiliteit (fiets, scooter en auto) als een toevoeging om 

duurzame mobiliteit te stimuleren. Het CDA zet zich in om ook deelfietsen in 

Ridderkerk te realiseren. Echter brengt deelmobiliteit ook uitdagingen met zich mee, 

zoals de overlast die deelscooters op voet- en fietspaden (kunnen) veroorzaken.  

Openbaar vervoer over het water   

Oeververbinding  

Bereikbaarheid Nieuw Reijerwaard   

Deelmobiliteit  
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Met regelmaat worden deze deelscooters op locaties neergezet waardoor ze o.a. 

rolstoelers en slechtzienden tot overlast zijn. Het CDA wil daarom realisatie van een 

aantal plekken waar o.a. deelscooters geconcentreerd neergezet mogen en moeten 

worden. Tevens wil het CDA dat verhuurders tot handhaving van afspraken 

gedwongen kunnen worden.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten: 

 Meer parkeerplaatsen bij natuurgebied Crezéepolder aan de Oostmolendijk 

(nabij Rotterdamseweg) 

 De snelfietsroute (de F15) doortrekken naar omliggende gemeenten o.a. naar 

Rotterdam (Ringdijk) 

 Bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen en het OV via Nieuw 

Reijerwaard moet gewaarborgd blijven door een extra busbaan op de 

Verbindingsweg 

 Bevordering van goede voorzieningen voor parkerende vrachtwagens en hun 

chaffeurs op specifiek aangewezen parkeerterreinen (o.a. Nieuw Reijerwaard) 

 Geen realisatie van een extra ontsluitingsweg van Nieuw Reijerwaard door de 

boomgaand bij de Noldijk in Rijsoord, maar een extra ontsluiting via de A-15 

 Oostendam blijft met de auto ook bereikbaar via de Oostmolendijk 

 Overlast van rondslingerende deelscooters voor o.a. rolstoelers en 

slechtzienden aanpakken door specifiek parkeervakken aan te wijzen en 

verhuurders tot handhaving te dwingen 

 Geen Oeververbinding tussen Bolnes en Krimpen 
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Geluidsoverlast in 

Ridderkerk verminderen, 

waaronder de 

geluidsoverlast veroorzaakt 

door de Rotterdamseweg 

 

 

 

 

 
 
Ridderkerk ligt klem tussen 3 rijkswegen en de druk bevaren rivier de Noord. Veel 

Ridderkerkers ervaren daardoor geluidsoverlast. Het CDA zet zich waar mogelijk in 

om de snelheid te verminderen en/of stil asfalt  te gebruiken om zo geluidsoverlast te 

verminderen en de ambitiewaarde van 59db te halen. Met de komst van de geluid-

schermen in West en Drievliet langs de A16 en stil asfalt op gedeelten van de 

Rotterdamseweg, heeft het CDA zich sterk ingezet om geluidsoverlast te verminderen. 

De bewoners langs de Rotterdamse weg (gedeelte Randweg-Rijnsingel/Dijkje) 

ervaren nog steeds veel geluidsoverlast en daarom zet het CDA zich in  

om ook deze overlast de aankomende jaren 

te verminderen.  

 

 

 

 

 

Gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast de 

toenemende digitalisering van onze overheidsvoorzieningen is het belangrijk dat alle 

inwoners de beschikking houden over de gewenste informatie. Het CDA Ridderkerk 

vind het belangrijk dat inwoners zonder digitale voorzieningen voldoende 

ondersteuning en toegang krijgen vanuit het ambtelijk apparaat. Het blijft van groot 

belang dat de gemeentelijke dienstverlening zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal 

beschikbaar blijft. Daarnaast kan ook de ontwikkeling van de GemeenteApp nuttig 

zijn. De afgelopen periode is veel tijd en energie gestoken in de gemeentelijke 

samenwerking met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR). Het CDA blijft 

voorstander van deze samenwerking om als Ridderkerk zelfstandig te kunnen blijven. 

Wel zal er wat het CDA betreft gewerkt moeten worden aan betere dienstverlening en 

waar nodig investeren in ambtelijke ondersteuning voor Ridderkerk zelf.  

 

 

1.6 Geluidsoverlast  

Speerpunt: 

1.7 Gemeentelijke dienstverlening 
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 Verbeteren dienstverlening BAR-organisatie 

 Specifieke (regie-) ambtenaren voor en in dienst van 

Ridderkerk 

 (online) Wijkdashboard  zodat voor de bewoners duidelijk is 

wanneer bijvoorbeeld groenonderhoud per wijk zal 

plaatsvinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het gemeentelijk woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, 

flexibiliteit en maatwerk. Heel Nederland en daarmee ook Ridderkerk heeft te maken 

met een grote krapte op de woningmarkt. 

Het CDA Ridderkerk wil extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, 

mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van 

een geschikte huur- of koopwoning. Dit betekent dat er voor deze groepen extra 

gebouwd moet worden en moet de gemeente zorgen dat  woningen beter aansluiten bij 

de wensen van verschillende doelgroepen. Zo wil het CDA Ridderkerk het 

bijvoorbeeld mogelijk maken om meer ‘Knarrenhoven’ te bouwen in Ridderkerk en 

zet het CDA in op meer woningen voor starters in het centrum.  

 

Voor het CDA Ridderkerk is de vastgestelde Woonvisie 2021 leidend. Ingezet wordt 

hiermee op het bouwen van bijna 1.000 extra woningen voor een brede doelgroep.  

Het CDA wil de doorstroming in Ridderkerk stimuleren door onder andere in te zetten 

op het bouwen van tijdelijke – en seniorenwoningen. 

 

Het CDA Ridderkerk wil daarnaast een zelfbewoningsplicht op nieuw te bouwen 

koopwoningen. Op deze manier wordt o.a. Ridderkerkers meer kans gegeven om een 

woning te kunnen kopen. Om scheef wonen in bijvoorbeeld  huurwoningen tegen te 

gaan, zet het CDA Ridderkerk zich in specifieke gevallen in voor ‘verhuizen met 

behoud van dezelfde huur’.  

 

Speerpunten: 

1.8 Wonen 
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Zodra dit wettelijk mogelijk is dient de gemeente regels op te stellen, die zorgen dat 

bij betaalbare nieuwbouwkoopwoningen voorrang gegeven wordt aan eigen inwoners 

of andere specifieke doelgroepen. In de tussentijd dient de gemeente in gesprek te 

gaan met projectontwikkelaars om in te zetten op voorrang voor Ridderkerkers, 

bijvoorbeeld via een puntensysteem.  

Het CDA wil onderzoek realiseren naar mogelijkheden voor tijdelijke woningen op 

grondgebied waar de aankomende 10 jaar nog niet gebouwd zal worden. Door in te 

zetten op tijdelijke woningen, wordt de druk op de woningmarkt verlaagd. Daarnaast 

wordt de woningmarkt in Ridderkerk daardoor flexibeler en kunnen spoedgevallen, 

zoals bij echtscheidingen, bedreigingen en statushouders, makkelijker opgevangen 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CDA zet in op duurzame werkgelegenheid. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten 

zoveel mogelijk perspectief bieden op een vervolg. Werken geeft mensen 

levensvreugde. Daarom zet het CDA zich maximaal in op het voorkomen van 

werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten worden zoveel mogelijk naar een 

lokale basisbaan geleid. Dit is een parttimebaan die meer opbrengt dan de 

bijstandsuitkering en gericht moet zijn op het doorstromen naar een volwaardige baan.  

 

 

 
 

Speerpunten: 

 Seniorenwoningen in o.a. Oostendam (bijvoorbeeld Knarrenhof) 

 Leegstaande bedrijfsruimten zo mogelijk om (laten) bouwen tot 

woningen 

 Zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen  

 Maatregelen tegen ‘verkamering’ van koopwoningen met als oogmerk 

deze individueel te verhuren   

 De lijn uit de Woonvisie voortzetten. Hierbij  worden 1.000 extra 

woningen gebouwd voor een brede doelgroep, met nadruk op starters, 

senioren en hulpbehoevenden.  

 

1.9 Werkgelegenheid 
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Speerpunt: 

Bevorderen maatschappelijke 

stage scholieren middelbare 

scholen 

 

 

 

    

Inwoners met een bijstandsuitkering die onder de AOW-gerechtigde leeftijd 

zijn en die structureel meer dan 2 dagen per week vrijwilligerswerk doen of 

mantelzorger zijn, wordt een vrijstelling van de sollicitatieplicht gegeven.  
 

 

 

 

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. Het CDA wil dat middelbare 

scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met lokale 

maatschappelijke organisaties. Zo kunnen jongeren ervaring opdoen en een bijdrage 

leveren aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe Wet inburgering (zie ook 

paragraaf  3.1) krijgen gemeenten vanaf 2022 een belangrijker rol. Nieuwkomers 

moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. Het CDA streeft ernaar dat iedereen 

een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. Vrouwelijke statushouders en 

oudkomers (meerderjarige vreemdelingen die al langer dan 12 maanden in het 

Rijksregister zijn ingeschreven) hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het CDA wil dat wanneer een partner werk vindt, de begeleidingstrajecten van de 

andere partner moeten kunnen doorgaan. Maatschappelijke begeleiding moet leiden 

tot zelfredzaamheid. Deze begeleiding kan ook gedaan worden door vrijwilligers, 

denk bijvoorbeeld inzet van mensen die de AOW gerechtigde leeftijd hebben.  

Speerpunt: 

1.10 Maatschappelijke stage 

1.11 Arbeidsmigranten en integratie 
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De huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn en zo min 

mogelijk belastend voor de buurt. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers 

en de uitzendbranche. De gemeente moet ook actief aan de slag om dit te bevorderen.  

Er dient streng gehandhaafd te worden op het aantal tijdelijke arbeidsmigranten in 

eengezinswoningen en appartementen. Verkamering dient tegengegaan te worden (zie 

ook par. 1.8).  

 

Bij huisvesting van arbeidsmigranten wordt de buurt in een vroeg stadium 

geïnformeerd en geraadpleegd. Arbeidsmigranten moeten goed op de hoogte zijn van 

beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels die in 

Nederland gelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CDA hecht aan waarden en traditie. De zondag is een dag voor rust, bezinning en 

ontmoeting. Dit kan door bijvoorbeeld een kerkdienst te bezoeken maar ook door tijd 

met familie en gezin door te brengen, actief te zijn bij de sportvereniging of met 

vrijwilligerswerk. Het CDA Ridderkerk vindt deze waarden en tradities belangrijk. 

Het CDA is tegen zondagsopenstelling van winkels in de gemeente. 

 

 

 

 

1.12 Zondagsrust 

Speerpunten: 

 Actieve opstelling van de gemeente voor maatschappelijke begeleiding 

nieuwkomers 

 Maatregelen en handhaving voor goede huisvesting arbeidsmigranten ter 

voorkoming van overlast 
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Het CDA staat voor samenwerking van de (gemeentelijke) overheid met inwoners en 

organisaties voor gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van ieder voor zich. Een 

samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen en iedereen telt. Waarden en 

tradities helpen om inwoners zich thuis te laten voelen in een onrustige wereld. Het 

CDA vindt dat de gemeente initiatieven moet ondersteunen die hier een actieve 

bijdrage aan leveren op sociaal, cultureel of natuurgebied. Binnen verenigingen, 

scholen, (sport)clubs, samenwerkingsverbanden, kerken in de breedste zin van het 

woord, de familie en het gezin en ook gewoon op straat. Samen bereik je meer dan 

alleen.  

 

 
Participatie betekent voor het CDA dat inwoners mee moeten kunnen denken over 

oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De 

gemeente is er immers voor haar inwoners. De denkkracht, daadkracht en 

betrokkenheid van inwoners dient maximaal benut te worden. Het CDA wil hiervoor 

het “uitdaagrecht” (Right to Challenge) inzetten. Als 

inwoners een project sneller, goedkoper of met meer 

draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, dan 

moet hier ruimte voor worden gegeven. Daarnaast 

dienen de wijkoverleggen door de gemeente 

gestimuleerd te blijven. 

 

 

  
 

 

 

Hoofdstuk 2: Gespreide verantwoordelijkheid – voor een levendig Ridderkerk 

2.1 De inwoner aan zet 

Speerpunten: 

 Het CDA Ridderkerk is voor het behoud van de kinderburgemeester  

 Het blijven stimuleren van participatie door o.a. de inzet van de 

Jongerenraad en wijkoverleggen 

 Bij het opstellen van wijkplannen dient de gemeente gebruik te maken 

van enquêtes  
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De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van 

contacten tussen inwoners. De gemeente dient goede ontmoetingsplekken te 

bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) 

ruimten/binnentuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of aantrekkelijke 

locaties in de natuur zoals het Reijerpark. 

Met betrekking tot het ontmoeten van de Ridderkerkse jeugd, kijk het CDA uit naar de 

bouw van de nieuwe Gooth en de Loods.  Het CDA wil dat er voor elke wijk een 

beschikbare jongerensoos is. Het CDA zet zich in voor het behoud van de BOB-bus 

voor een veilige reis van en naar Rotterdam, ook in de nacht. 

 

 
Het CDA wil een sterk en vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun 

vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leren jong en oud om samen te 

werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. 

Verenigingen en clubs moeten door de gemeente gefaciliteerd worden door zo min 

mogelijk regels en snelle vergunningverlening.  

Ook door ruimte te geven aan plannen en initiatieven door waar mogelijk te volstaan 

met algemene regels of met een melding. Wanneer vrijwilligers- en 

verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) 

activiteiten, zoals bij een concert of tentoonstelling in een kerk, dient de gemeente 

soepel om te gaan met evenementenvergunningen. Benodigde vergunningen zijn voor 

verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te 

worden). Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder € 5.000) krijgen een 

lichte verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels. Naast 

verenigingen speelt Facet Ridderkerk een belangrijke rol met activiteiten voor alle 

Ridderkerkers.  
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ontmoeten 

2.3 Een sterk en vitaal verenigingsleven 

  Facet Ridderkerk in staat (blijven) stellen om veel activiteiten te 

organiseren 

 Faciliteren van volksfeesten in heel Ridderkerk en voor alle wijken! 

(zoals Rijsoord-dag / Draai om de Kraai / Paardenmarkt Slikkerveer / 

intocht Sinterklaas) 

 

Speerpunten: 
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Het CDA vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, 

toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur 

tot leven komen. Deze activiteiten dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en het 

verminderen van eenzaamheid. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige 

voorzieningen voor de beoefening van amateurkunst zijn en dat deze voorzieningen 

financieel worden ondersteund door de gemeente, waarbij ook de inzet van 

steunpakket cultuur na corona een aandachtspunt is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren daalt. In Nederland is bij een 

kwart van de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen 

in de samenleving. Het CDA wil dat de bibliotheek en onderwijsinstellingen 

voldoende middelen krijgen om de vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil 

te brengen. De bibliotheek is een kennisvoorziening die er niet alleen is voor jongeren, 

maar voor iedereen. En deze moet zo toegankelijk mogelijk blijven en daarbij met de 

tijd meegaan. 11% van de Ridderkerkers is nu laaggeletterd, hier moet een 

Ridderkerks plan voor komen. 

 

 

 

 

2.4 Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk 

Speerpunten: 

  Het stimuleren en faciliteren van samenwerking van onderwijs en 

verengingen voor een gevarieerd cultuuraanbod voor jong en oud 

 Stimuleren van zichtbaarheid van verenigingen in de wijken, 

bijvoorbeeld door deze jaarlijkse wijkconcerten en tentoonstellingen  

te laten organiseren  

 

2.5 Verbeteren van leesvaardigheid 

                                           Speerpunt:   

Opstellen van een actieplan met alle betrokken partners om de 

leesvaardigheid in Ridderkerk te verbeteren. Hierbij neemt de 

gemeente het voortouw.  
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Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei waarbij de vitaliteit van 

buurten en wijken behouden blijft. Het CDA wil dat de gemeente de regie pakt op 

thema’s als leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. 

Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht, waarbij de 

gemeente maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert. Leegstaande winkels, 

bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden zo mogelijk gebruikt om startende en 

kleine ondernemers tijdelijk te huisvesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de decentralisaties van het Rijk in het sociaal domein is de volgende decentralisatie 

alweer aanstaande. Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting 

van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. 

Tevens worden er veel bevoegdheden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. 

Deze stellen de gemeente in staat om daadwerkelijk integraal omgevingsbeleid te gaan 

voeren en keuzes te maken met en voor de samenleving. Keuzes die niet alleen 

ruimtelijke gevolgen hebben, maar ook sociale en economische. De gemeenteraad van 

Ridderkerk heeft op 14 september 2017 de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

vastgesteld. Dit was tevens het startsein voor het uitvoeringsprogramma. Uiterlijk 31 

december 2029 moet(en) het omgevingsplan / de bestemmingsplannen voor het hele 

grondgebied van de gemeente regels bevatten met het oog op een evenwichtige 

toedeling van functies aan locaties. 

 

2.6 Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning 

Speerpunten: 

  Met de verdere uitwerking van de Centrum- en Mobiliteitsvisie zet het 

CDA in op een sterk Ridderkerks centrum 

 Realiseren van een ‘Blauwe zone’ op de parkeerplaatsen rondom het 

winkelcentrum  

 Behoud van de winkelstrips op Plein Oost en in West 

 De nieuwe inrichting van het Dillenburgplein moet dienstbaar zijn aan 

omwonenden, bezoekers en winkeliers 

 

2.7 Omgevingswet 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Nota/Omgevingsvisie-2035-Ridderkerk.pdf
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Mensen met een beperking moeten zo volledig mogelijk mee kunnen doen in de 

samenleving. De gemeente dient samen met hen te onderzoeken hoe dit mogelijk is. 

Het VN - verdrag Handicap dient zoveel mogelijk uitgevoerd te worden. 

Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk 

zijn. Waar mogelijk moeten mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten 

en bewegen. Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen dient de gemeente te 

zorgen voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast is het CDA groot 

voorstander van een inclusiebeleid waarbij ook mensen met diverse achtergronden en 

een mogelijke arbeidsbeperking mee moeten kunnen doen. Voor het CDA Ridderkerk 

is het tegengaan van discriminatie in iedere vorm een belangrijk aandachtspunt.  

De nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat maakt gemeenten 

verantwoordelijk en vat inburgering breder op dan in de oude definitie. Het moet 

namelijk niet alleen om inburgering gaan, maar om integratie. Binnen de 

Participatiewet vindt het CDA dat vrijwilligerswerk gericht moet zijn op meedoen. 

Vrijwilligerswerk als instrument moet in de eerste plaats gestimuleerd worden voor 

mensen die nooit meer aan de arbeidsmarkt zullen deelnemen. Door vrijwilligerswerk 

kunnen zij toch blijven meedoen in de samenleving.  

Ook wil het CDA Ridderkerk dat meer werkervaringsplekken worden gecreëerd. 

Social Return On Investment (SROI)2 van gemeentelijke opdrachten dient te worden 

nagevolgd door bedrijven en als zij dit niet doen, dienen er sancties te worden 

opgelegd. 

 

 

 

 

                                                           
2 De gemeente bevordert dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

inzetten. Dit heet Social Return On Investment (SROI). 

Hoofdstuk 3: Solidariteit – met en voor elkaar 

3.1 Iedereen moet mee kunnen doen 

Speerpunten: 

 Manifest ‘Iedereen doet mee’  voor een inclusieve samenleving 

blijven uitvoeren waarbij er ingezet zal worden op 

toegankelijkheid voor iedereen voor alle openbare voorzieningen 

in Ridderkerk 
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Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en 

chronisch zieken. De taak van mantelzorgers is soms zwaar. Er dient extra aandacht 

geschonken te worden aan jonge mantelzorgers, zij worden vaak over het hoofd 

gezien. De gemeente Ridderkerk geeft als blijk van waardering alle mantelzorgers 

ieder jaar een Pluim in de vorm van een Ridderkerkpas met een tegoed van € 75,--. Dit 

tegoed kan worden besteed bij de diverse Ridderkerkse winkels. Het CDA Ridderkerk 

vindt dat een goede zaak en dit moet vooral zo blijven. Dagopvang en de respijtzorg in 

de gemeente moeten op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem 

kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, 

bijvoorbeeld door individuele training en coaching.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De voetpaden die niet toegankelijk zijn voor mensen met een 

lichamelijke beperkingen aanpassen 

 Actief, laagdrempelig en dichtbij aanbieden van taallessen onder 

andere voor nieuwkomers 

 Zorgen voor meer werkervaringsplaatsen  

 

3.2 Mantelzorgers 

Speerpunten: 

 Mantelzorgers goed blijven bevragen over waar zij behoefte aan 

hebben 

 Goede behandeling van verzoeken om respijtzorg en zorgen dat dit 

goed geregeld is 
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Eenzaamheid is een groot probleem in de samenleving. Het komt in alle   

leeftijdscategorieën voor, maar vooral ouderen zijn een kwetsbare groep.  

De zorg en aandacht voor vereenzaming is een verantwoordelijkheid van iedereen. 

Om eenzaamheid tegen te gaan wil het CDA inzetten op het versterken van bestaande 

maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan 

naar sociale contacten. Het onderwerp eenzaamheid dient tijdens het 

‘keukentafelgesprek’ aan de orde te komen. Belangrijk is dat vrijwilligers en 

professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen 

gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig 

professionele interventie in gang worden gezet. Dat geldt in het bijzonder bij het 

overlijden van een partner.  

Er is veel kennis en talent onder mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken. 

Het CDA Ridderkerk wil dat zij hun talent en kennis in kunnen zetten voor de 

Ridderkerkse gemeenschap bijvoorbeeld als coach of inspirator.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.3 Aandacht en zorg voor eenzaamheid 

Speerpunten: 

 Optimaliseren van ‘keukentafel gesprekken’ met ouderen  
 Inwoners van boven de 75 jaar minimaal ieder jaar bezoeken  

i.p.v. 1 keer per 5 jaar 
 Een standaard informatiepakket voor nieuwe AOW gerechtigden om 

zich in te zetten voor de Ridderkerkse samenleving 
 Proactief handelen van de gemeente met aangeven hulpaanbod bij 

overlijden van een partner 
 Inzetten op lokaliseren en het oplossen van eenzaamheid binnen alle 

groeperingen van de samenleving 
 Inzetten op scholing/informatievoorziening van vrijwilligers bij het 

herkennen van signalen van eenzaamheid  
 Zorgen voor zoveel mogelijk passende dagopvang en meer inzetten 

op buurtcirkels in de wijken 
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Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee. Er zijn veel regelingen, 

mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede, 

dakloosheid en eenzaamheid. Het CDA Ridderkerk wil dat de 

(schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. Voedsel-, 

kleding- en fietsenbank moeten eigenlijk niet nodig zijn, maar zolang ze er zijn 

moeten deze vrijwilligersorganisaties goed gefaciliteerd worden.  

Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en 

vergroot de problemen en kosten voor de betrokkenen en de samenleving. 

Risicogroepen moeten zo veel mogelijk preventief bereikt worden om schulden en 

ellende in de toekomst te voorkomen. Daarnaast pleit het CDA Ridderkerk ook voor 

actieve opsporing van verborgen dakloosheid. Waarbij bijvoorbeeld ook gezinnen, die 

door allerlei oorzaken geen huis meer hebben en op de bank bij bekenden moeten 

slapen, in beeld moeten komen en blijven en ondersteund moeten worden. 

 

                                                  Speerpunten: 

 Meer bekendheid en betere toegankelijkheid van gemeentelijke 

mogelijkheden op het gebied van armoede en daklozenopvang  

 Vroegtijdig en effectief inzetten van 

(schuld)hulpverleningstrajecten 

 

 
 
Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op 

de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Voorkomen is beter dan genezen. Vaststaat dat 

de kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan 

zorgkosten. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke 

organisaties, verenigingen en sportclubs, te zorgen voor  

een gezonde omgeving voor alle Ridderkerkers. Sport zorgt ervoor dat mensen 

bewegen, maar het verbindt mensen ook. Het CDA wil sportverenigingen zo goed 

mogelijk faciliteren en ook dat er meer voorzieningen voor sport en beweging in de 

openbare ruimte komen. Waarbij ook goed naar de toekomstbestendigheid van 

3.4 Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen 

3.5 Preventie en gezonde leefstijl 
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diverse sportverenigingen in Ridderkerk gekeken moet worden en waar mogelijk 

onderlinge samenwerking gezocht moet worden.   

Daarnaast zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de beschikbaarheid van 

personen die AED apparatuur in Ridderkerk kunnen bedienen. Dit zou in de vorm van 

een gemeentelijke campagne meer onder de aandacht gebracht moeten worden, 

waarbij ook de App die melding maakt van reanimatie in je omgeving een goed 

hulpmiddel is. 

Het CDA staat voor NIX18 en dit moet in heel Ridderkerk worden uitgedragen. Dit 

draait om het maken van de NIX18-afspraak, zodat wordt voorkomen dat jongeren 

onder de 18 roken, drinken en drugs gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten: 

 Meer buiten sportfaciliteiten zoals trimbanen e.d. zonder dat 

concurrentievervalsing optreedt met sportscholen 

 Korting voor minima (via Ridderkerkpas) op sportverengingen  

 Onderzoeken of programma’s als Lekker Fit! in Ridderkerk ingezet 

kunnen worden 
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 Geen ingewikkelde aanbestedingen maar 

langdurige contracten in jeugdhulp en 

WMO 

 Grotere aanwezigheid van wijkteams op 

scholen om jeugdzorg op die manier 

preventief in te kunnen schakelen 

 

 
 

 

In het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) werken de deelnemende 

gemeenten, waaronder Ridderkerk, samen om specialistische jeugdhulp in te kopen en 

veiligheid en bescherming te bieden voor de jeugdigen in Rijnmond. Belangrijke 

reden voor deze samenwerking is het feit dat gemeenten niet vooraf voor alle typen 

zorg weten of en in welke mate het bij kinderen uit hun gemeenten nodig is om deze 

aan te bieden. Gemeenten  

willen, en moeten ook volgens de Jeugdwet, wel beschikken over een aanbod dat 

tegemoetkomt aan de mogelijke hulpvraag. Voor ambulante hulp zijn de wachttijden 

hoog en stijgen mogelijk nog verder. Dit leidt tot andersoortige en zwaardere 

problematiek. Er wachten nog te veel jeugdigen veel te lang op noodzakelijke hulp.  

Het CDA Ridderkerk wil professionals in de wijkteams die zich meer gaan richten op 

het voorkomen van (gezondheids-)problemen. Binnen de jeugdhulp ziet het CDA 

Ridderkerk graag een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. De 

insteek hierbij is dat door preventief aan de voorkant meer zorg te verstrekken er 

minder zwaardere zorg ingezet hoeft te worden. In de overgangsfase is het van belang 

om goed te monitoren dat de zwaardere zorg niet in de verdrukking komt, financiële 

tekorten zo klein mogelijk zijn en wachtlijsten kunnen worden verminderd. Het CDA 

wil meer samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs en duidelijke 

afspraken met jeugdzorg-aanbieders.  

Binnen de WMO wil het CDA Ridderkerk dat het jeugd- en leerlingenvervoer beter 

geregeld gaat worden  Daarnaast is het CDA voor een inkomensafhankelijke bijdrage 

in de WMO, niet voor het nu vastgestelde abonnementstarief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Jeugdhulp en WMO 

Speerpunten: 



 
 

      

 

 

26 CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

Zij aan Zij voor Ridderkerk 

 

 

 
De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt 

hiervoor verantwoordelijk. Er moet in elke regio daarom 24-uursopvang beschikbaar 

zijn. De gemeente moet hier zorg voor dragen en stelt met politie, GGZ, 

woningcorporaties en dag- en nachtopvang een ‘actieplan verwarde personen’ op. Dit 

bevat tevens preventieve maatregelen.  

 

 

 
Nederland is aan het vergrijzen. Er komen steeds meer oudere mensen, waarbij ook 

mensen met dementie. Er wordt van ouderen gevraagd zo lang als mogelijk thuis te 

blijven wonen. Nu kan dit in Nederland gelukkig goed geregeld worden, maar de groei 

van de problematiek zet door. Er zullen meer en meer demente mensen in het 

straatbeeld verschijnen. Het CDA is van mening dat Ridderkerk een dementie-

vriendelijke gemeente moet zijn. We steunen ieder initiatief om de situatie te 

verbeteren. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen weet hoe men met de 

dementerende medemens om moet gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Verwarde personen 

3.8 Dementie-vriendelijke gemeente 

Speerpunt: 

 De gemeente moet meer bekendheid geven aan het landelijk 

meldpunt “zorgwekkend gedrag” 
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We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de 

mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en 

onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Daarnaast is ook het zorgdragen voor en 

beheren van een leefbare gezonde en groene omgeving van wezenlijk belang. Niet de 

kop in het zand steken maar zorgen voor een duurzame toekomst!  

 

 
De gemeente dient te zorgen voor een zichtbare vergroening van de woonomgeving. 

Parken, speelweides, (natuur-)speeltuinen, volkstuinen en bankjes voor ontmoeting in 

de natuur vergroten de leefbaarheid. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als 

ruimtelijke functie. Het CDA vindt dat openbare groenstroken beter kunnen worden 

benut. Het houdt het dorp koel in de zomer, gaat wateroverlast tegen in de winter en 

zorgt voor versterking van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld bloemrijk bermbeheer en 

toepassing van natuurlijke afscheidingen zoals een houtwal om een parkeerplaats. 

Door als gemeente het groen ecologisch te onderhouden en chemische middelen niet 

te gebruiken geeft de gemeente het goede voorbeeld. Daarnaast dient de gemeente 

groene daken, het afkoppelen van hemelwater op het riool en energiebesparende 

maatregelen te stimuleren. Europese en nationale subsidieregelingen moeten hiervoor 

zo veel mogelijk worden benut. 

De gemeente dient een speelvisie te ontwikkelen. Hiermee dient voldoende 

speelgelegenheid ontwikkeld te worden die aansluit bij de behoefte van omwonenden.  

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Rentmeesterschap   –  

wat we willen doorgeven aan komende   generaties                        

4.1 Leefbaarheid en vergroening 

Speerpunten: 

 Meer zitbankjes in recreatiegebieden zoals langs de rivieroever van 

de Noord om ontmoeting en recreatie te stimuleren 

 Aanleg van meer minibossen (Tiny Forest)  

 Groene daken stimuleren, hiervoor wordt de subsidie voor het 

vergroenen van tuinen uitgebreid en voortgezet 

Ontwikkeling gemeentelijke speelvisie 
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Het CDA zet in op het controleren van alle bestemmingsplannen in Ridderkerk om zo 

inzichtelijk te krijgen waar grote projecten (zoals de komst van een 

distributiecentrum) mogelijk maar onwenselijk zijn. Waar nodig worden de 

bestemmingsplannen aangepast, om de leefbaarheid in Ridderkerk te waarborgen. 

 

 

                                              Speerpunt: 

Controle bestemmingsplannen op ongewenste 

ontwikkelingen en zo mogelijk aanpassing 

 

 

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten om te investeren in het Oosterpark. De 

aanleiding hiervan was de komst van het geluidscherm langs de A16 en de gewenste 

uitbreiding van de Ridderkerk Rowdies. De aankomende 10 jaar zal er in het 

Oosterpark gewerkt worden aan het geluidsscherm, het versterken van de 

biodiversiteit, toegankelijke paden en vele extra’s zoals toiletten, hondenstrandje en 

Jeu de boulesbaan. Voor het CDA is het belangrijkste dat de Ridderkerker zo min 

mogelijk last heeft van de langdurige werkzaamheden. Voorop staat dat de gemeente 

de aankomende 10 jaar in goed overleg blijft met de omwonenden. Daarnaast heeft het 

versterken van de verkeersveiligheid aan het begin van de Oosterparkweg prioriteit, 

daarom pleiten wij voor het aanleggen van een voetpad aan het begin van de 

Oosterparkweg tot aan de eerste parkeerplaats in het Oosterpark. 

 

                                                                         Speerpunt:     

                        Aanleg van een voetpad aan het begin van de  

                       Oosterparkweg tot aan de eerste parkeerplaats 

                       in het Oosterpark  

4.2 Ongewenste ontwikkelingen van bestemmingsplannen 

4.3 Oosterpark 
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Aanleg van een voetpad aan het begin van de  

Oosterparkweg tot aan de eerste parkeer 

Het CDA staat voor het respecteren van het cultureel, religieus, agrarisch en historisch 

erfgoed. Behoud van betekenisvolle en beeldbepalende monumenten is daar onderdeel 

van. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even 

waardevol (industrieel) cultuurhistorisch erfgoed. Daarnaast vindt het CDA het 

belangrijk dat er meer aandacht komt voor het havenverleden van Ridderkerk. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Cultureel erfgoed 

Speerpunten: 

 Het beschikbaar houden van de Oudheidskamer, Huishoudschool en 

Johannes Postschool voor Ridderkerk als historisch erfgoed 

 Inzet op realisatie van cultuurborden met bewegwijzering van 

Ridderkerks cultureel  

erfgoed langs de snel- en ingangswegen van Ridderkerk (A15, A16) 

 Kunstwerk de Beverbol terugplaatsen in Bolnes  

 Verdere uitwerking van de Kerkenvisie Ridderkerk 

 Het openbaar toegankelijk maken van ruïne van ‘Huys te Woude’ en 

de ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken 
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De gemeente moet als een goede rentmeester 

met haar geld omgaan en gezond investeren. 

Het CDA vindt dat duurzaam omgegaan 

moet worden met de  financiële middelen.  

Uitgangspunten voor het financieel beleid 

moeten zijn: structurele dekking van de 

kosten, zorgvuldigheid, transparantie en 

gematigde lokale lasten. Kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en 

geen verhoging OZB (behoudens inflatiecorrectie) uitgaande van passende vergoeding 

voor gedecentraliseerde Rijkstaken. 

 

 

 
Nederland is op weg naar een meer circulaire economie, waarin hergebruik van 

producten op termijn de norm is. Zover is het nog niet, maar de wereld van de 

afvalinzameling is al wel volop in beweging. Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk en 

ook noodzakelijk. Het CDA kiest voor een duidelijk afvalbeleid waarbij het scheiden 

van afvalstoffen en hergebruik van grondstoffen voorop staat en inwoners 

gestimuleerd worden om afval te scheiden. De communicatie met de inwoners is 

hierbij van groot belang om iedereen mee te krijgen en het belang van deze nieuwe 

manier van afvalinzameling. Het streven 

moet zijn:  

1. Voorkomen van afval 

2. Hergebruik 

3. Recycling 

   

 

Het beleid dient hierbij sterk gericht te zijn op bewustwording en het zo goed mogelijk 

faciliteren van de inwoners om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en 

ontwijkgedrag (afvaltoerisme en dumping) tegen te gaan. Het ‘meldpunt 

woonomgeving’ van de gemeente dient dit in verband actief en met maatwerk te  

 

4.5 Gezonde gemeentefinanciën  

4.6 Afvalbeleid 
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reageren op vragen en meldingen en bijzondere situaties. Bijvoorbeeld bij 

onvermijdbaar grotere hoeveelheden afval als gevolg van een medische situatie.  

Het gemiddelde restafval zal i.v.m. landelijke doelstellingen omlaag moeten en veel 

inwoners zijn al goed bezig. Het CDA Ridderkerk wil twee jaar na invoering van de 

tariefdifferentiatie (‘diftar’) een grondige evaluatie door o.a. vergelijking met 

soortgelijke gemeenten of diftar voldoende bijdraagt aan de doelstellingen. Mocht 

blijken dat dit niet het geval is dan dient diftar alsnog heroverwogen te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de gemeente Ridderkerk ligt een beperkt gebied wat voor agrarische 

doeleinden gebruikt wordt. Een gedeelte wordt voor akkerbouw en tuinbouw gebruikt, 

zoals gebied ten zuiden van de Oostmolendijk, het gebied ten noorden van de 

Pruimendijk en het gebied ten oosten en westen van de A38. En een deel wordt 

gebruikt voor glastuinbouw, met name ten noorden en ten zuiden van de 

Verbindingsweg. Veeteelt komt binnen de gemeente praktisch niet voor en daarmee is 

de stikstofproblematiek in Ridderkerk beperkt. 

 

Speerpunten: 

 Door goede communicatie inwoners goed op de hoogte stellen van 

het nieuwe afvalbeleid  

 Actieve reactie ‘meldpunt woonomgeving’ gemeente op vragen en 

meldingen en maatwerk bij bijzondere situaties    

 Grondige evaluatie twee jaar na invoering naar inzet ‘diftar’ en 

effecten hiervan op terugdringen restafval, afvaltoerisme en 

dumping in vergelijking met soortgelijke  gemeenten 

 Door een duidelijk beleid en handhaving worden afvaldumpingen in 

de gemeente tegen gegaan 

 Alle GFT- afvalbakken in de zomermaanden juni/juli/augustus, 

reinigen voor het tegengaan van maden en stankoverlast 

 

4.7 Natuurbeleid 
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Het CDA wil een vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid 

en het landschap. Daarbij wordt er gefocust op de diverse opgaven op het gebied van 

klimaat, biodiversiteit, stikstof, bodemgezondheid, water (KRW-doelstellingen) en 

landschap. Knellende regelgeving moet, voor zover dat in de macht van de gemeente 

ligt, zoveel mogelijk worden weggenomen. De gemeente moet een agrarische visie 

ontwikkelen met aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het 

gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen voor een 

toekomstbestendig agrarisch grondgebruik. Werken aan maatwerk gericht op de eigen 

verantwoordelijkheid van agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of 

energietransitie levert ruimte op om te ondernemen. Agrariërs dienen gestimuleerd te 

worden om ook zorg te dragen voor natuurbeheer. Het CDA ziet de agrariër als 

beheerder van het landschap en als onderdeel van rentmeesterschap.  

Aan de randen van Ridderkerk zijn diverse natuurgebieden te vinden. Deze wil het 

CDA als ‘groene buffer’ behouden. Per natuurgebied wordt een onderhoudsplan 

opgesteld, om zo de biodiversiteit in de Ridderkerkse natuurgebieden optimaal te 

maken en te behouden. 

 

 

 

 

 

 
De uitdagingen 

De klimaatcrisis wordt wereldwijd steeds duidelijker zichtbaar met overstromingen en 

op verschillende plekken in de wereld  hitterecords en beelden van verzengende 

bosbranden. De recente  rapporten van wetenschappelijke instellingen schetsen een 

somber toekomstbeeld. 

Het CDA kan vanuit haar kernwaarde rentmeesterschap en haar geloof in de kracht 

van de samenleving, een voortrekkersrol spelen in het meenemen van de samenleving 

in de beweging naar een groene en sociale economie.  

Speerpunten: 

 Ontwikkelen van agrarische visie (afgestemd op landelijke CDA-visie 

“Perspectief voor Boeren”) 

 Het CDA is tegen o.a. een zonneweide naast de A38 

 Biodiversiteit bevorderen, door o.a. een aangepast maaibeleid te 

hanteren 

 

4.8 Klimaatbeleid, Energietransitie en Duurzaamheid 
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Dit is een grote maatschappelijke opgave die de draagkracht van gemeente (m.n. 

financieel) te boven gaat. En ook inwoners zullen maar beperkt zelf kunnen bijdragen. 

Om de gebouwde omgeving daadwerkelijk te verduurzamen zal het Rijk daar 

financiële middelen voor moeten reserveren en daar prioriteiten aan moeten koppelen. 

Daarvoor komen naar verwachting ook vanuit de EU extra middelen beschikbaar.  

De gemeente Ridderkerk levert haar bijdrage middels de Regionale Energie Strategie 

(RES regio Rotterdam Den Haag), waar het CDA Ridderkerk volledig achter staat. De 

RES gaat ondermeer uit van de inzet van restwarmte in de gebouwde omgeving.  

 

 

 

 

Het CDA wil dat inwoners niet gedwongen worden om deel te nemen aan een 

collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze kunnen maken. Het 

opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op het 

landschap. Het CDA wil dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst opwekking van 

zon-energie middels zonnepanelen op daken. Agrarische gronden en natuurgebieden 

worden ontzien. Kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Schaarse grond wordt 

zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. Bijvoorbeeld het overkappen van 

parkeerterreinen met zonnepanelen, opwekken van windenergie en zon-energie op 

dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen. Er dient 

ruimte te blijven voor innovatie om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten.  

Rentmeesterschap betekent voor het CDA ook dat oog gehouden wordt voor de 

ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid voor mensen. Daarom zal 

de impact van duurzame energiebronnen op sommige plekken ook begrensd moeten 

worden zoals bij windmolens op land. 

In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Dit geldt voor 

de eigen inkoopfunctie maar ook dient de gemeente de verduurzaming van het 

maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen en cultureel 

erfgoed) en bedrijventerreinen daarom actief te ondersteunen en te ontzorgen. 

Inwoners en gebruikers worden voortijdig betrokken bij de planvorming. Bij het 

verduurzamen van wijken dient de uitzonderingsmogelijkheid voor behoud en aanleg 

van gasnetten in de gemeente mogelijk te blijven. Niet alleen om gas te behouden voor 

de toekomst maar ook om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) 

die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken.  
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Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen 

kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet. Bij de kaveluitgifte van woning- 

en bedrijvenlocaties wil het CDA een afdwingbaar duurzaamheidskader. Bij de 

nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de 

norm. Voor de inhoud en het gehele proces van de gemeentelijke 

verduurzamingsopgave dienen actuele wetenschappelijke inzichten de basis te 

vormen.  

Het klimaat verandert en dat betekent dat klimaatadaptatie nodig is. Dat betekent dat 

steden klimaatbestendig moeten worden. Meer groen, minder tegels. Groene daken, 

meer groen in wijken in steden en dorpen, een schonere lucht. In het landelijke 

verkiezingsprogramma heeft het CDA gepleit voor het planten van 17 miljoen bomen. 

Ook Ridderkerk zou hier een bijdrage aan moeten leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten: 

 Een gemeentelijk duurzaamheidsloket waar betrouwbaar advies aan 

burgers en bedrijven gegeven  kan worden. 

 Het plaatsen van bomen tussen Oostendam en de snelweg A15. 

 Behoudens de maatregelen uit de RES (regio Rotterdam Den Haag), 

geen nieuwe windmolens in Ridderkerk 

 Knelpunten in de elektriciteitsnetten zijn een belangrijke bottleneck 

voor de energietransitie. De gemeente Ridderkerk dient zijn rol als 

aandeelhouder van Stedin te benutten om knelpunten te lokaliseren 

en aan te pakken, zodat de netten geen belemmering zijn voor de 

uitrol van duurzame-energie-projecten.  

 Om elektrisch rijden te stimuleren zal er een versnelde 

vergunningenprocedure ontwikkeld worden door de gemeente voor 

de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s.  

 Isolatie van huizen dient vanuit de gemeente gestimuleerd worden. 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het Nationaal 

Isolatieprogramma. 

 Het CDA wil een verplichting om daken van nieuwe gebouwen 

geschikt te laten zijn voor zonnepanelen. Hiervoor dient er een 

standaard bepaling in de omgevingsvergunning te worden 

opgenomen. 

 De gemeente stelt een jaarlijkse subsidie beschikbaar dat bedrijven 

kunnen laten onderzoeken of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. 

De gemeente begeleidt de bedrijven vervolgens bij hun aanvraag van 

subsidie op de zonnepanelen bij de SDE++. 
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