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VAN DE VOORZITTER 
 
Dagblad Trouw had vroeger de slogan:  “Mis-
schien wel de beste krant van Nederland”. Ik 
denk dat we over dit jaar wel kunnen zeggen. 
Het jaar 2020, misschien wel het bijzonderste 
jaar van mijn leven. Misschien hoort erbij, want 
ik weet jullie (levens)geschiedenis niet en weet 
ook zeker niet wat de komende jaren voor ons 
in petto hebben. De oorspronkelijke slogan van 
Trouw was trouwens “De beste krant van Ne-
derland”, maar de toenmalige hoofdredactie 
vond dat te stoer overkomen. In bescheiden-
heid ligt tenslotte heel veel kracht. Over de 
komende jaren gaan we niet, wel kunnen we 
onze invloed hierop hebben. Knap is het hoe in 
de afgelopen periode er weer politici waren om 
met vallen en opstaan leiding te geven aan 
deze nieuwe situatie. Een situatie waarin za-
ken vaak onbekend zijn en moeten worden 
afgetast. Ik moet hierbij denken aan Godfried 
Bomans die dit op zijn eigen meesterlijke ma-
nier heeft opgeschreven. “Een statisticus 
waadde vol vertrouwen door een rivier die 
gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.”  
In de politiek komen vaak veel verschillende 
dingen kijken. Het valt dan ook niet altijd mee 
om in de politiek te zitten. Er komt zoveel op je 
af en er is zoveel commentaar. Je kan je dan 
behoorlijk machteloos en onmachtig voelen 
terwijl je toch in de “macht” zit.  
 

 
 
Helaas zie je ook wel dat macht fout wordt 
gebruikt. Abraham Lincoln zei het ooit al: “Als 
je het karakter van een mens wil leren kennen 
moet je hem macht geven”. Ik zie gelukkig in 
het CDA dat we meestal “macht” gebruiken 
vanuit uit onze Joods/Christelijke wortels. 
Daarin komt macht naar voren op de manier 
van anderen helpen met jouw sterke kanten. 

Een van die verhalen waarin dit naar voren 
komt is dat van Jozef. Jozef  die vanuit de put 
de gevangenis indraaide. Vervolgens werd hij 
onderkoning en kreeg in Egypte de macht. Hij 
gebruikte zijn sterke kanten om het hele volk 
van Egypte, maar ook het Israëlische volk te 
helpen. Hij hielp zijn vrienden en diegenen die 
hem macht hadden geven, maar ook diegenen 
die hem haten of hebben gehaat.  
 

 
 
Hopelijk zien we elkaar de komende periode 
weer meer. Mail, bel als er iets is of je ideeën 
hebt. Meld je ook graag voor een of andere 
activiteit aan, want we hebben echt iedereen 
nodig. Probeer ook zo vaak als mogelijk naar 
een ALV te komen, want hoe meer mensen er 
zijn des te gezelliger het is, komen er meer 
ideeën en is er meer discussie. Zo gaat het 
CDA-Ridderkerk nog meer leven! 
 
Sterkte en gezondheid in deze bijzondere tijd!! 
 
Groeten, Gerard Mijnders  

 
 
EEN PLAN VOOR ALLE RIDDERKERKERS 
 
In het Mobiliteitsplan Ridderkerk staan de am-
bities en keuzes die Ridderkerk in de toekomst 
duurzaam, bereikbaar, leefbaar, verkeersveilig 
en aantrekkelijk houden. Als wethouder ver-
keer ben ik trots op dit document. 
 
We gaan eraan werken dat er meer ruimte 
komt voor fietsers en voetgangers. En we gaan 
investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. 
Daardoor wordt Ridderkerk minder afhankelijk 
van de auto. Maakt u zich niet ongerust: auto-
bereikbaarheid is en blijft noodzakelijk. Er zijn 
altijd mensen in Ridderkerk die gebruik moeten 
maken van de auto. Dat blijven we als ge-
meente faciliteren. Je kunt ook in 2025 met de 
auto naar het centrum om boodschappen te 
doen. Maar we willen het niet-noodzakelijke 
autoverkeer terugdringen. 
 
Voor fietsers is het belangrijk dat er vrijliggen-
de fietspaden en veilige fietsenstallingen ko-
men. De barrière die nu nog gevormd wordt 
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door de centrumring en de Rotterdamseweg 
willen we opheffen. Daardoor wordt het aan-
trekkelijker om de fiets te pakken en de auto te 
laten staan. 

 

 
 
Er komt extra aandacht voor comfortabele en 
veilige voetpaden van deur tot deur en over-
zichtelijke oversteekmogelijkheden. Lopen is 
gezond, duurzaam en vermindert stress. Sinds 
ik wandelliefhebber ben ervaar ik dat aan den 
lijve. Door lopen aantrekkelijker te maken, 
wandelen we met meer plezier van en naar 
een bushalte. Dat komt het gebruik van open-
baar vervoer ten goede. Lopen is de enige 
vervoerswijze die geen beslag legt op de 
schaarse openbare ruimte. Voor inwoners die 
hun bestemming niet in één keer wandelend 
kunnen bereiken, plaatsen we bankjes om 
even te kunnen uitrusten. 
 

 
 
Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om 
zelfstandig mee te kunnen doen in onze sa-
menleving. Mobiliteit moet daarom inclusief 
zijn, zodat iedereen kan reizen: jong, oud, 
gezond en minder valide. Alle Ridderkerkers 
moeten in staat zijn gebruik te maken van het 
te bouwen mobiliteitssysteem. 
 
Ik verwacht dat het mobiliteitsplan Ridderkerk 
een solide basis biedt voor de toekomst en dat 

we de in dit plan genoemde zaken gezamenlijk 
tot een succes zullen maken. 
 
Peter Meij, wethouder verkeer 
 
COVID-19 
 
Het is alweer meer dan een half jaar geleden 
dat we te maken kregen met de impact van 
Covid-19. Een impact die van grote invloed is 
op het dagelijks leven van ons allemaal. Bij 
sommige branches (horeca, toerisme, etc.) 
kwam het werk stil te liggen terwijl in andere 
branches het werk juist toenam (zorg, bouw-
markten, etc.). Heel Nederland worstelde, en 
worstelt nog steeds, met de vraag: “Hoe gaan 
we het beste om in het dagelijks leven met 
Covid-19”? 
 

 
 
Het is zo tegennatuurlijk om elkaar niet de 
hand te schudden en een afstand te houden 
van 1,5 meter. Als mens hebben we nu een-
maal behoefte aan persoonlijk contact en aan-
dacht. Dat dat voor de verschillende groepe-
ringen in onze maatschappij moeilijk is begrij-
pen we allemaal. We beseffen ook terdege dat 
we zelf voorzichtig moeten zijn om ook moge-
lijk andere naasten niet in gevaar te brengen. 
 
De eerste maanden van deze pandemie merk-
te je in de maatschappij dat we in een soort 
overlevingsmodus terecht kwamen. We wisten 
met z’n allen niet goed hoe we hier mee om 
moesten gaan en kozen dan voor de meest 
voorzichtige variant. De beleving was toen ook 
dat het waarschijnlijk om een overzichtelijke 
periode zou gaan. Ondertussen zijn we al een 
half jaar verder en moeten we concluderen dat 
het einde van deze pandemie nog niet in zicht 
is. 
 
Dit alles heeft ook zijn effect gehad op het 
raadswerk. In het begin merkte je dat er maar 
een ding belangrijk was en dat was de ge-
zondheid van een ieder. Al het andere werd 
ondergeschikt. De overleggen en de raadsver-
gaderingen werden dan ook geannuleerd en 
we zijn gaan kijken hoe we de inwoners die 
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zorg nodig hadden, de sportclubs en de ver-
enigingen konden helpen. 
 
Na een paar maanden kwam het besef dat 
deze situatie wel eens langer kon gaan duren 
dan gedacht en dat we moesten zorgen dat de 
economie ook gewoon door kon draaien. We 
moesten er voor zorgen dat er niet onnodig 
meer banen verloren zouden gaan. Deze ur-
gentie droeg er aan bij dat we als gemeente-
raad van Ridderkerk de draad weer hebben 
opgepakt. De eerste periode hebben we veel 
digitaal vergaderd en uiteindelijk hebben we 
een oplossing gevonden om toch fysiek (met 
inachtneming van de veiligheidsmaatregelen) 
te vergaderen in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. 
 
De focus was eerst, hoe zijn Ridderkerk en 
haar bewoners door de eerste maanden van 
deze pandemie gekomen. Welke maatregelen 
hebben we genomen voor de inwoners en 
ondernemers en wat kunnen we nog doen. De 
communicatie vanuit het college en de ge-
meenteraad en de meestal digitale interactie 
met de inwoners kwam langzaam weer op 
gang. 
 

  
Door deze situatie kwam de discussie of alle 
plannen die de gemeente Ridderkerk zo zorg-
vuldig aan het voorbereiden was nu wel door-
gang moesten vinden. Vanuit het coalitie-
akkoord, waar wij als CDA veel van onze pun-
ten in kunnen terugvinden, wilden we na bijna 
twee jaar grondige voorbereiding nu de keuzes 
maken voor grote investeringen. 
 
Sommige partijen vonden dat grote investerin-
gen nu even stopgezet zouden moeten worden 
omdat de (financiële) gevolgen van Covid-19 
onbekend waren. Andere partijen lieten het 
geluid horen dat we nu juist zouden moeten 
investeren om op die manier een grote impuls 
te geven aan de economie voor Ridderkerk. 
 

Financieel gezien staan we er als gemeente 
Ridderkerk gelukkig goed voor. We hebben 
een goede reserve die we dit jaar nog hebben 
kunnen aanvullen met de opbrengst van de 
verkoop van de aandelen van Eneco. De uit-
daging zit er in om de structurele uitgaven ook 
gedekt te krijgen met structurele inkomsten. 
 

 
 
Mede gelet op de financiële situatie en de keu-
ze dat we belangrijke investeringen willen doen 
voor de toekomst van Ridderkerk heeft het 
CDA het voorstel van het college van harte 
ondersteund. We gaan investeren in: 
 

• Mobiliteit -> extra investeringen in verbete-
ren van fiets- en wandelroutes en ver-
keersveiligheid; 

• HOV -> zorgen dat we een goede aanslui-
ting hebben en houden op de openbaar 
vervoerverbinding met de ons omringende 
gemeenten en investeren in een sneldienst 
tussen Ridderkerk, Rotterdam en Dor-
drecht; 

• Centrum -> om te zorgen dat ons centrum 
aantrekkelijker wordt is er een plan van 
aanpak gepresenteerd waar we onze 
steun graag aan geven. Hierbij wordt on-
der andere geïnvesteerd in de kwaliteit van 
de openbare ruimte van het centrum; 

• Integraal Accommodatie Plan -> onder 
andere investeren in een nieuw schoolge-
bouw voor De Gemini, nieuwe locaties 
voor De Gooth en de Loods en het ver-
nieuwen van de sporthal Drievliet; 

• Groenvisie -> extra investeringen in het 
vergroenen van Ridderkerk, extra bomen, 
aanleg van Tiny Forests en minder verhar-
ding. 

 
Allemaal grote investeringen maar ook investe-
ringen om de gemeente Ridderkerk toekomst-
bestendig te maken op het gebied van het 
klimaat en de leefbaarheid. 
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Naast deze investeringen is de financiële posi-
tie van de gemeente Ridderkerk nog steeds 
solide genoeg om mogelijke tegenvallers van-
uit Covid-19 te kunnen opvangen. 
 
Ton Overheid 
 
GROENVISIE RIDDERKERK 
 
Dat het CDA vol inzet op groen mag duidelijk 
zijn. Onder leiding (en met heel veel 
enthousiasme) van wethouder Peter Meij 
investeert de gemeente deze periode veel in 
groen, met als hoogtepunt de Groenvisie die 
we in de raadsvergadering van 7 juli hebben 
vastgesteld. 
 

 
 
Dat er een Groenvisie in Ridderkerk nodig was 
mag duidelijk zijn. Als Ridderkerk staan we op 
plek 312 als het gaat om de groenste 
gemeentes in Nederland. Hierbij wel een 
kanttekening, dat het hier gaat om groen  
binnen de bebouwde kom en in Ridderkerk is 
juist veel groen aanwezig buiten de bebouwde 
kom. Daarnaast blijkt dat ongeveer 25% van 
de bomen in Ridderkerk in een slechte of 
onvoldoende goede conditie verkeert.  
 
Neem daarbij mee dat vanwege de 
klimaatverandering het steeds warmer wordt in 
Nederland en dat we te maken krijgen met 
langere periodes van droogte en pieken van 
regen, dan is het duidelijk dat we als 
Ridderkerk een sterke groenvisie nodig 
hebben! Met hierbij een duidelijk doel: de 
groenste gemeente van het eiland IJssel-
monde worden. 
 
In de Groenvisie wordt gesproken over 6 
ambities die we alle 6 als CDA van harte 
ondersteunen. Op twee ambities wil ik nader 
ingaan. 
 
In de eerste plaats staat bij de ambitie om de 
groenste gemeente van IJsselmonde te 
worden ook de ambitie om groen altijd een 

volwaardige component bij een ruimtelijke ont-
wikkeling te maken. Dit betekent dat groen aan 
de voorkant al wordt meegenomen, in plaats 
van dat we bijvoorbeeld pas achteraf kijken of 
er in een nieuwe wijk plaats is voor groen. Op 
verschillende plaatsten in Ridderkerk is bij 
nieuwbouw ook te zien dat het groen er karig 
van afkomt en dat bomen niet genoeg ruimte 
hebben om te groeien. We hebben als CDA al 
meerdere keren opgeroepen om groen aan de 
voorkant te betrekken en we zijn blij dat dit als 
duidelijk ambitie is weergegeven in de 
groenvisie. Daarnaast zien we dit ook terug bij 
wethouder Oosterwijk (wonen); hij geeft groen 
nu een prominentere plek bij bestemmings-
plannen. 
 
De tweede ambitie waarop ik in wil gaan, is het 
water robuust en klimaatbestendig maken van 
Ridderkerk. Zoals eerder aangegeven wordt 
het steeds warmer in Nederland, hebben we 
meer te maken met langere periodes van 
droogte en pieken van regen. Door in te zetten 
op groen kunnen we het water langer vast-
houden tijdens de pieken en daarnaast zorgt 
groen ook voor verkoeling.  
 
Om dit te stimuleren hebben we als CDA een 
motie ingediend om actie Steenbreek te stimu-
leren. We willen dat er een (kleine) subsidie 
komt, die particulieren stimuleert om hun 
tuinen te vergroenen. De motie is diezelfde 
avond nog aangenomen! 
 
Kortom, we zetten als CDA vol in op een 
groener Ridderkerk. 
 
Victor Mijnders 
 
INFORMATIE IN GOEDE HANDEN 
 
 

 
 
Met de digitalisering is er steeds meer nood-
zaak voor bescherming van privacy en infor-
matieveiligheid. In 2018 werd de AVG (alge-
mene verordening gegevens bescherming) in-
gevoerd. Vanaf dit jaar is de (BIO) Baseline 
informatiebeveiliging overheid van kracht ge-
worden. We zijn blij, dat de rekenkamer dit 
onderwerp deze maand middels een rapport 
voor de gemeenteraad op de kaart heeft gezet.   
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De vraag is dan ook of onze informatie en 
persoonsgegevens wel in goede handen is! 
 
Wat is veilig? Van Dale geef er al een ant-
woord op: “Buiten gevaar zijn.” Feitelijk hebben 
we hier meer te doen met de fysieke toestand, 
waarin iemand zich kan bevinden. Met het 
intensieve gebruik van internet hebben we veel 
meer te maken met andere bedreigingen en 
gevaren zoals de schending van Privacy. Als 
samenleving is het van het grootste belang, 
dat we met elkaar deze gevaren goed onder-
kennen en ons zo veel mogelijk daartegen 
beschermen. Door middel van wetten kunnen 
we duidelijke kaders stellen en ons wapenen 
tegen eventuele gevolgen. 
  
Organisaties moeten nu duidelijk aangeven 
waarom persoonsgegevens worden verza-
meld, welke doelen hiervoor worden ingezet en 
hoe lang deze bestanden mogen worden be-
waard en opgeslagen.  
 
Het mag duidelijk zijn, dat onze overheid veel 
actuele informatie over haar burgers in digitale 
bestanden beheert. Vroeger was dat heel an-
ders en eenvoudiger. In een bewegende kaar-
tenbak had iedere burger zijn persoonlijke 
kaart met identiteitsgegevens. Mutaties werden 
simpel met de hand bijgewerkt, Als na werktijd 
de kast op slot ging, waren alle gegevens goed 
beschermd. Geen buitenlandse hackers die 
het op data hadden voorzien. 
 

 
 
Onze samenleving is in de loop der jaren als 
gevolg van de digitalisering anders georgani-
seerd. Efficiënter ingericht maar tegelijkertijd 
kwetsbaarder geworden. Toegang tot informa-
tie is eenvoudig en laagdrempelig geworden. 
Binnen onze overheid hebben abtenaren door 
middel van applicaties toegang tot veel van 
onze persoonlijke informatie. Wie is hiervoor 
geautoriseerd en welk deel van de gegevens is 
beperkt of volledig toegankelijk, om specifieke 
taken te kunnen uitvoeren? Maar hoe kwets-
baar is het systeem en kunnen we mogelijke 
incidenten zo klein mogelijk houden?  
 

Het is niet alleen van belang dat een ambte-
naar de privacy respecteert. Maar dat de orga-
nisatie alert blijft, zodat toegang en inzicht tot 
informatie goed is afgebakend. Helaas zien we 
nog steeds vaak de gemakzucht van mede-
werkers met veel applicaties, die inloggege-
vens op een briefje noteert en in een laadje in 
het bureau bewaart. Blijft een medewerker 
hierin in gebreke? In principe ja, maar hoe 
onthoud je de wachtwoorden van 6 tot 7 appli-
caties, die mogelijk maandelijks vragen naar 
het instellen van een nieuw wachtwoord.  
 

  
 
Ook hier is de keten zo sterk als de zwakste 
schakel. In organisaties, waaronder de BAR, 
heeft het dan ook de voorkeur om processen 
zo volledig mogelijk te automatiseren, en 
daarmee de privacy beter te beschermen.  
 
Anderzijds moeten we er evenzeer voor zorg-
dragen dat al onze opgeslagen data goed be-
schermd blijven tegen externe gevaren van 
inbrekers, de zgn. hackers.  
 
Systemen staan 24/7wijd open, zodat wij digi-
taal met elkaar kunnen blijven communiceren. 
Netwerken worden steeds meer met elkaar 
gekoppeld. Hiermee maken we ons toene-
mend kwetsbaar. Het is een eerste vereiste 
met hoge prioriteit, om volledige controle en 
bescherming over al deze apparatuur en op-
geslagen data te behouden. Virussen, spam-
berichten, phishing. Het is de bekende metho-
diek, om ongewenste toegang te krijgen tot 
data  Helaas ligt ook hier het falen vaak bij de 
gebruiker, die net even minder oplettend is 
geweest. 
 
Tot slot, als samenleving is het continu aan-
passen aan nieuwe omstandigheden. De digi-
tale wereld om ons heen is snel en dynamisch. 
Daarom moeten we continue alert blijven en de 
gevaren voortdurend onderkennen. En zo blijft 
“onze informatie in goede handen”.  
 
Dick Breeman  
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PERMANENTE CAMPAGNE COMMISSIE 

In dit Coronatijdperk is het de laatste tijd wat 
rustig geweest, ook vanuit de plaatselijke  
politiek; de anderhalve meter maatregel heeft 
immers ook ons beperkingen opgelegd. Toch 
gaat de tijd verder en inmiddels is de helft van 
de zittingsperiode van de huidige fractie al 
weer voorbij. 
 

 
 
Zaterdag 5 september zijn we, als CDA Ridder-
kerk, wethouder, fractieleden, burgerleden, 
fractieondersteuners en bestuursleden bij 
elkaar geweest onder de bezielende leiding 
van onze vroegere scholingsconsulent, mr. 
Arie Slob uit Noordeloos, om eens met elkaar 
van gedachte te wisselen over de vraag waar 
we als CDA Ridderkerk nu, in september 2020, 
staan. 
 
Wat gaat goed, wat kan beter? 
Onze wethouder zet zich volledig in, de fractie 
werkt hard, de onderlinge sfeer is prima, er zijn 
geen grote maar ook geen kleine ongelukjes 
geweest. Geen Grapperhaus-achtige uitglij-
ders. 
 
Binnen de Ridderkerkse politiek doet het CDA 
ertoe. Dat kunnen wij als CDA nu wel vinden, 
maar de vraag is of de Ridderkerkse kiezers 
dat ook vinden. Het zou mooi zijn als de kiezer 
op de verkiezingsdag met het rode potlood in 
de hand ook vindt dat het CDA in Ridderkerk 
zijn stem verdient omdat het CDA positief heeft 
bijgedragen aan het welzijn in Ridderkerk. Mis-
schien is het zo dat het CDA in Ridderkerk 
wellicht iets te weinig zichtbaar is en daar ligt 
wat werk te doen. 
 
Zaterdag liet Arie Slob niet na om te bena-
drukken dat het CDA een ledenpartij is, en dat 
het zaak is om de leden bij de partij te betrek-
ken en om talent dat bij leden aanwezig is in te 
zetten voor de partij. 

 
De vraag is: hoe doen we dat? Binnen het 
CDA bestaat een commissie onder de naam 
Permanente Campagne Commissie. Natuurlijk 
borrelen er allerlei ideeën op; ook onze vorige 
voorzitter Kees Stolk heeft zich bereid 
verklaard mee te denken. 
 
Het zou goed zijn wanneer we van ons laten 
horen op Facebook en Instagram of hoe dat 
tegenwoordig ook allemaal heten mag; we 
kunnen regelmatig ingezonden stukken 
schrijven naar De Combinatie om nader uit te 
leggen waarom een bepaalde motie is inge-
diend, waarom we een motie in de gemeen-
teraad hebben gesteund of juist niet. 
 
We moeten ons als CDA presenteren bij eve-
nementen of feestelijkheden in het dorp om zo 
de zichtbaarheid te vergroten, we kunnen bij-
voorbeeld kaarsjes uitdelen in winkelcentra 
rond de kerst, we kunnen een bank laten 
verven in CDA kleuren en die bank dan af-
wisselend neerzetten in een winkelcentrum of 
park en vanaf die bank het gesprek aangaan 
met passanten, we kunnen gaan wandelen 
met mensen in een rolstoel, er was iets met 
een bakfiets in CDA kleuren of iemand heeft 
een busje met CDA posters erop  en die  daar-
mee af en toe rondrijdt in het dorp. Wat zou het 
kosten om wekelijks een marktkraampje te 
huren op de weekmarkt? 
 

 
 
Kortom: ideeën zijn er wel. 
 
O, en dan nog iets: voorafgaande aan de ver-
kiezingen moet er een verkiezingsprogramma 
worden geschreven. Wat zou er nu mooier zijn 
dan dat dit verkiezingsprogramma geschreven 
wordt door enthousiaste leden? 
 
Heeft u nog meer ideeën? We horen het heel 
graag van u! Sterker nog: we zouden het fijn 
vinden wanneer u met ons mee wilt denken en 
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uw talenten zou willen inzetten voor het plaat-
selijke CDA. 
 
Uw mening is voor ons erg belangrijk: we zien 
uw reactie met verhoogde belangstelling 
tegemoet op het adres van onze secretaris (zie 
laatste pagina) en kijken er naar uit om samen 
met u de schouders onder het CDA te zetten. 
 
Ton Hulshoff,  Permanente Campagne 
Commissie 
 
HET CENTRUMPLAN 
 

 
 
Zoals u misschien voor de zomer in de krant 
heeft gelezen, heeft de gemeenteraad het 
Centrumplan vastgesteld. Met het vaststellen 
van het Centrumplan zetten we in op het 
aantrekkelijker maken van het Ridderkerkse 
centrum. De leegstand in het centrum (boven 
de 10%) laat zien dat investeren in het centrum 
hard nodig is. Om het centrum aantrekkelijker 
te maken zetten we met het Centrumplan in op 
vergroenen, bouwen extra woningen (starters/ 
senioren), aantrekkelijkere buitenkant en beter 
bereikbaar maken van het centrum voor de 
fietser en voetganger.  
 
Een belangrijke kanttekening bij het Centrum-
plan is wel, dat een groot gedeelte van de 
winkelcentra niet in handen is van de gemeen-
te, maar van drie verhuurderscoöperaties. 
Alles wat in handen is van de gemeente zetten 
we vol voor in en met de drie verhuurders-
coöperaties zijn we in goed gesprek om o.a. 
meer woningbouw in het centrum te realiseren. 
Heel het Centrumplan is opgedeeld in meer-
dere deelgebieden en donderdag 17-9-2020 is 
deelgebied 1 behandeld. 
 
Deelgebied 1 is het gedeelte achter Albert 
Heijn. Praktisch gezien de gehele parkeer-
plaats (langs de begraafplaats) en het stuk 
voor bakker Voordijk. Het voorliggende 
voorstel voor Deelgebied 1 zet o.a. in op het 
volgende: 

• Er komt een nieuwe fietsenstalling op de 
parkeerplaats tussen bakkerij Voordijk en 
Van Gelder; 

• De parkeerplaats voor bakkerij Voordijk, 
wordt een eenrichtingsweg (dit om de 
veiligheid te vergroten); 

• De weekmarkt wordt verplaatst naar de 
parkeerplaats tussen de Top2000 en de 
Albert Heijn. Op deze manier wordt de 
doorstroming in het winkelcentrum ver-
groot en zijn er op vrijdagmiddag meer 
gratis parkeerplaatsen beschikbaar. 

 
Als CDA steunen we de hierboven gestelde 
voorstellen, alleen beseffen we dat het totale 
pakket voor Deelgebied 1 veel geld kost (bijna 
2,4 miljoen euro); hierbij zit bij een gedeelte 
van de fractie wel een zorg.  
 
Voor een groot gedeelte van Deelgebied 1 
moeten nog defi-nitieve plannen uitgewerkt 
worden en naar de raad komen en we zullen 
hierbij het eerdergenoemde bedrag altijd in 
gedachten houden. We zijn als CDA een groot 
voorstander van investeren, maar blijven altijd 
kritisch kijken waar het geld uiteindelijk aan 
wordt uitgegeven en of we de investering het 
ook waard vinden. 
 

 
 
Als CDA zetten we ons daarnaast in om twee 
zebrapaden te realiseren op de parkeerplaats. 
Namelijk de ene bij de Top2000- Plaisier en de 
andere bij de uitgang van het winkelcentrum 
Albert Heijn- Kippie. 
 
Kortom, we zetten als CDA vol in op een 
aantrekkelijker Winkelcentrum! 
 
Victor Mijnders 
 
STARTNOTITIE WOONVISIE 
 
Het is inmiddels al weer even geleden, vóór 
het zomerreces, dat op 11 juni jl. de startnotitie 
Woonvisie is voorgelegd aan de raad. Deze 
startnotitie beoogt de kaders van het woonbe-
leid van de gemeente Ridderkerk opnieuw vast 
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te leggen. Daarbij heeft het college een aantal 
belangrijke aandachtspunten:  
 
1. dat de woningen die worden toegevoegd 

een juiste aanvulling zijn op wat er al staat; 
2. dat Ridderkerk streeft naar balans op de 

woningmarkt; 
3. dat de bestaande woningvoorraad toe-

komstbestendig is/wordt. 
 

 
 
In een korte toelichting op deze doelen houdt 
punt 1 in dat Ridderkerk voor de komende 10 
jaar een woningbouwopgave van ongeveer 
1.150 woningen heeft. De woningen die wor-
den toegevoegd, moeten de juiste aanvulling 
zijn op wat er al staat. Daarbij wordt ook geke-
ken naar vernieuwende woonvormen. 
 
Punt 2 is tweeledig: in de eerste plaats wordt 
met balans bedoeld, dat de gemeente goede 
huisvesting wil bieden aan alle inwoners, ook 
aan diegenen met een laag inkomen of zorg-
behoefte. Daarnaast betekent balans ook dat 
binnen een wijk gestuurd wordt op een goede 
balans in huishoudens. Dit betekent dat er 
voldoende draagkracht in de wijken moet zijn 
en aandacht voor veiligheid, overlast en socia-
le cohesie. 
 

 
 
Punt 3 wil niet meer zeggen dan dat de be-
staande woningvoorraad verduurzaamd moet 
worden en dat voor een steeds groter worden-
de groep senioren het levensloopgeschikt ma-
ken van de woning belangrijk is.  
 

Ons raadslid Victor Mijnders heeft namens het 
CDA gezegd, dat we ons goed kunnen vinden 
in de gestelde doelen. Als CDA vinden we het 
positief dat er gekeken wordt naar vernieuwen-
de woonvormen. En we zijn blij dat bij de parti-
cipatie specifiek rekening gehouden wordt met 
jongeren, senioren en mantelzorgers. 
 
We hebben de wethouder wel een aantal za-
ken meegegeven, die we belangrijk vinden. 
Ten eerste betreft dit geluidsoverlast bij wonin-
gen. Wettelijk gezien is daarbij 65db toege-
staan, maar de ambitie is 59db. Het CDA zou 
graag zien dat deze ambitie meegenomen 
wordt in de startnotitie. 
 
Ten tweede wil het CDA aandacht vragen voor 
groen in toekomstige woningbouwprojecten. 
Groen dient aan de voorkant in de planning al 
een belangrijke rol te spelen, zodat een goede 
balans tussen nieuwe woningen en natuur kan 
blijven bestaan. Dit punt hebben we ook ge-
maakt in de startnotitie Rivieroevers. 
 
Het is de bedoeling dat in september volgend 
jaar besluitvorming plaatsvindt in de raad over 
het dan opgestelde concept van de woonvisie 
en het meerjarenprogramma. 
 
Jos Hulhoven 
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