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VAN DE VOORZITTER (a.i.) 
 
Beste Ridderkerkse CDA-ers, 
 
Met het schrijven van deze aanhef moet ik 
denken aan de discussie in Frankrijk. Er is 
daar een heftige discussie gaande over aan 
wie de aanhef is gericht. Volgens een groep 
Franse geleerden is de aanhef vaak te manne-
lijk en moet dit aangepast worden. Een andere 
groep vindt dat dit nooit mag veranderen. Voor 
je het weet heb je twee uiterste groepen en is 
de nuance helemaal weg. 
 
Hopelijk krijgt de vrouw in CDA-Ridderkerk 
genoeg ruimte en voelen ze zich ook wel aan-
gesproken. Wel wil ik capabele vrouwen op-
roepen om voor de volgende gemeenteraads-
verkiezingen de huidige mannelijke raadsleden 
het vuur aan de schenen te leggen. Het is 
namelijk wel jammer dat er geen vrouwelijke 
CDA-raadsleden in Ridderkerk zijn. 
 
De corona-periode gaat al met al best lang 
duren, want hoelang hebben we elkaar al niet 
gezien? Binnenkort hopen we toch op een of 
andere manier een ALV te houden. Er is toch 
wel het een en ander ter ALV te brengen. Fi-
nancieel, de gemeenteraadsverkiezingen, drie 
nieuwe bestuursleden moeten we ter goedkeu-
ring voorstellen, etc. 

 

 
 
Ik had het hiervoor al over nuance. Lastig 
wordt het tegenwoordig gemaakt om een ge-
nuanceerde mening over iets te hebben. Het 
lijkt me moeilijk om in deze tijd in de politiek te 
staan. Begin dit jaar las ik een aardig artikel in 
HP De Tijd, waarin het over die nuance ging. 
Zo werd erin besproken dat het lijkt dat de 
brutalen de halve wereld hebben en dat social 

media dit vaak honoreert. De felheid van het 
debat verleidt niet tot nuance. Vervolgens is 
het elkaar cancelen een vaak gebruikte me-
thode en daar zijn vele dan weer bang voor. 
Voor je het weet lig je eruit, omdat je iets an-
ders zegt of gewoon de nuance zoekt. Soms 
vraag ik me weleens af hoelang er mensen 
gevonden worden, die op posities willen gaan 
zitten waar ze het gevaar lopen om gecanceld 
te worden.  
 

 
 
Er zijn weleens periodes waarin het vrij kil kan 
aanvoelen.  In de serie Narnia van C.S. Lewis 
is het land Narnia super verkild. Ze verlangen 
daar naar en wachten op Aslan, die het tij zal 
doen keren. Misschien hebben wij ook wel 
onze Aslan nodig om de wereld niet verder te 
laten verkillen. Gelukkig ervaren we ook nog 
veel positieve dingen dichtbij of ver weg. Veel 
succes wens ik iedereen die op een of andere 
manier iets positiefs bijdraagt aan/in Ridder-
kerk of daarbuiten. Je hoeft geen hoge boom 
te zijn, maar de wortels moeten op de juiste 
plaats zitten om daar grip te hebben en gevoed 
te worden. 
 
Ik wil afsluiten met een gedeelte van een lied 
(vertaald): 
 
Neem deze handen 
Leer ze wat te dragen 
Neem deze handen 
Maak geen vuist 
Neem deze mond 
Die zo snel kritiek levert 
Neem deze mond 
Geef hem een kus 
 
Jahweh, Jahweh 
Altijd pijn voordat een kind wordt geboren 
Jahweh, Jahweh 
Nog steeds wacht ik op de zonsopkomst 
 
Nog steeds wachtend op de zonsopkomst, de 
zon komt op 



CDA-RIDDERKERK, VIZIER nieuwsbrief nr. 43,  mrt. 2021 

 

CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 43, mrt.  2021 2 

De zon komt op boven de oceaan 
Deze liefde is als een druppel in de oceaan 
Deze liefde is als een druppel in de oceaan 
( Vertaling van een gedeelte Jahweh – U2) 
 
Gerard Mijnders 
 
EVEN VOORSTELLEN (1) 
 
Beste CDA-ers en Ridderkerkers, sinds kort zit 
ik in het bestuur van het CDA Ridderkerk en 
vind het leuk om me even aan jullie voor te 
stellen. 
 
Ik ben Wulfert Bontenbal, 42 jaar oud en 
getrouwd met Diane van Dam. We hebben 3 
kinderen, waarvan er 2 op de Rehobothschool 
in Ridderkerk zitten en de oudste zit op het 
Wartburg-college in Rotterdam-Zuid. We zijn 
kerkelijk meelevend met de PKN in IJssel-
monde, de Pelgrimskerk.  

 
 
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam-Zuid, 
eerst in Vreewijk, vervolgens in Lombardije en 
tenslotte in IJsselmonde. Alhoewel ik met 
plezier terugkijk op deze periode in mijn leven, 
heb ik ook gezien hoe het is om in achter-
standswijken op te groeien en welke uit-
dagingen dit met zich mee brengt. Mijn vrouw 
Diane is geboren en opgegroeid in Ridderkerk. 
Dat is de reden geweest om met ons gezin 
naar het mooie dorp Ridderkerk te verhuizen. 
We wonen hier nu een aantal jaar in de wijk 
Riederwerf, aan de Noordkant van Ridderkerk 
aan de Nieuwe Maas. En ik kan oprecht 
zeggen dat het me hier prima bevalt. 
Ridderkerk is nog een echt dorp, waar bij-
voorbeeld mensen elkaar nog gedag zeggen 
en met Koningsdag de straten volhangen met 
vlaggen. Ik hou daarvan. 
 
In mijn dagelijks leven ben ik projectmanager 
van grote infrastructurele projecten. Ik werk bij 
het prachtige internationale familiebedrijf Van 
Oord, waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam 
zit. Op dit moment ben ik bezig met het project 
Via15, het doortrekken van de A15 richting de 
A12 (bij Arnhem). Maar naast wegenwerk houd 

ik me ook bezig met de aanleg van nieuwe 
havens, dijkwerken (o.m. HWBP), baggerwerk 
en betonwerk. De omvang van de projecten 
varieert tussen de 10 miljoen euro en 1 miljard 
euro. Aangezien infraprojecten doorgaans in 
opdracht van de overheid gerealiseerd worden, 
heb ik veel ervaring met het werken met de 
overheid, zoals Rijkswaterstaat, de Water-
schappen, Provincies, gemeentes en de ver-
schillende havenbedrijven. Bij infraprojecten is 
maatschappelijk draagvlak erg belangrijk en 
daarom wordt daar vanuit de projecten altijd 
veel tijd en energie in geïnvesteerd.  
 
Ik voel met erg aangetrokken door de stand-
punten van het CDA. Het gezin als hoeksteen 
van de samenleving, kernwaarden zoals “om-
zien naar elkaar”  en rentmeesterschap vind ik 
erg belangrijk. Ook heb ik een groot recht-
vaardigheidsgevoel en draag ik de rechtstaat 
een warm hart toe. Ik zie onderwijs als het 
instrument voor burgers om zich te kunnen 
ontwikkelen. Ik vind dat de overheid zich meer 
dienend moet opstellen richting de burger. In 
de relatie tussen bedrijven en burgers vind ik 
het belangrijk om het Rijnlandse Model ver 
door te voeren, waarmee bedrijven niet alleen 
de belangen van de aandeelhouders dienen 
maar ook een belangrijke rol hebben richting 
de samenleving. 
 
 
EVENEMENTENBELEID  
 
Het evenementenbeleid werd geen feestje…… 
 

 
 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het 
precies een jaar geleden dat de eerste 
coronabesmetting plaatsvond in Nederland. De 
impact van het virus is op ons allen enorm en 
het afgelopen jaar was op vele fronten on-
werkelijk en voor velen ook een heftige 
periode. Vanuit de politiek ligt de aandacht, 
terecht, op het bestrijden van Corona en het zo 
goed mogelijk ondersteunen van hen die 
hierdoor fysiek, economisch en/of geestelijk 
worden geraakt. 
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Tijdens de raadsvergadering van donderdag 
21 januari stond o.a. de nota Evenementen-
beleid 2021 op de agenda. Bijna onwerkelijk 
om het toen over evenementen te hebben, 
terwijl er al voor zo’n lange tijd geen evene-
menten hadden plaatsgevonden. Desalniet-
temin moeten we als politiek juist ook naar de 
toekomst kijken en daarbij hoort ook een goed 
evenementenbeleid in Ridderkerk voor wan-
neer het weer mogelijk is. 
 

 
 
Het evenementenbeleid werd alleen geen 
feest, want tot onze teleurstelling was in er in 
de gemeenteraad geen meerderheid voor deze 
nota. Kort samengevat bevatte het voorstel 
van het college twee belangrijke punten, 
namelijk het vaststellen van een nieuw 
evenementenbeleid en € 75.000,00 extra be-
schikbaar stellen voor Ridderkerkse evene-
menten.  
 
De Nota Evenementenbeleid 2021 faciliteert 
initiatiefnemers bij de organisatie van een eve-
nement, daarnaast geeft het de kaders weer 
waarbinnen een evenement georganiseerd kan 
worden. Het herzien van het evenemen-
tenbeleid was al opgenomen in het college-
programma en na evaluatie heeft het college 
een nieuw evenementenbeleid opgesteld. We 
willen het organiseren van evenementen goed 
begeleiden en zo makkelijk mogelijk maken en 
met dit nieuwe evenementenbeleid zouden we 
hiermee een stap in de goede richting zetten. 
 
Ondanks dat dit voorstel niet is aangenomen, 
denk ik dat zeker een meerderheid van de 
raad positief staat tegenover dit nieuwe 
evenementenbeleid. De kritiek was voorname-
lijk gericht op het extra beschikbaar stellen van 
€ 75.000,00 (€ 50.000,00 voor evenementen 
en € 25.000,00 voor schoonmaakkosten). 
Deze extra € 75.000,00 komt voort vanuit één 
van onze eigen moties, die we hebben 
ingediend tijdens de begrotingsdag 2019. 
Hiervoor werd namelijk al een paar jaar geld 

beschikbaar gesteld (€ 27.500,00) vanuit de 
gemeente voor het feest op Koningsplein. Dit 
bedrag stond altijd al los van de evene-
mentensubsidie die o.a. de SER kreeg. Zonder 
het bijspringen van de gemeente was een 
feest op het Koningsplein namelijk financieel 
niet haalbaar. Als CDA wilden we door middel 
van de motie dit bedrag vastleggen, maar 
vroegen we ook om geld beschikbaar te stellen 
voor andere evenementen in Ridderkerk. 
 
De voorgestelde € 50.000,00 vinden we als 
CDA een goede keuze, want zo houden we het 
feest op het Koningsplein haalbaar en blijft er 
genoeg geld over voor andere evenementen. 
De kritiek vanuit de tegenstemmers was er 
vooral op gericht dat er geen maximum was 
voor het aanvragen van een evenementen-
subsidie. Als CDA zijn we tegen het stellen van 
een maximum, omdat dan o.a. het feest op het 
Koningsplein niet haalbaar meer zou zijn. 
Daarnaast zou er met dit beleid € 22.500,00 
extra komen voor andere evenementen en dat 
zien wij als een winst! 
 
Een tweede kritiekpunt was de € 25.000,00 
voor schoonmaakkosten. Als CDA vonden we 
dit ook een twijfelachtig hoog bedrag en we 
begrijpen we de kritiek dat dit zoveel moet 
kosten. We hebben als CDA alsnog voor het 
evenementenbeleid gestemd, omdat het totale 
beleid zeker positief is voor Ridderkerk en we 
als CDA het organiseren van evenementen 
graag stimuleren. Uiteindelijk werd het voorstel 
niet aangenomen en werd het evenementen-
beleid dus nog geen feestje. 
 

 
 
Er werden nog veel meer belangrijke factoren 
van het evenementenbeleid besproken, zoals 
inclusieve samenleving en duurzaamheid, 
maar het maximumaantal woorden heb ik 
ondertussen al bereikt. Als u benieuwd bent 
naar deze en/of andere onderwerpen ben ik 
graag bereid om met u hierover in gesprek te 
gaan! 
 
Victor Mijnders, Victor.mijnders@live.nl 
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STARTNOTITIE NOTA GEZONDHEIDSBE-
LEID 
 
De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-
2024 is op 25 mei 2020 bekendgemaakt. Onze 
gemeente is wettelijk verplicht een lokaal ge-
zondheidsbeleid vast te stellen dat de landelij-
ke prioriteiten vertaalt naar de lokale situatie 
en daartoe is een aanvang gemaakt met de 
startnotitie Nota Gezondheidsbeleid. 
 

 
 
Wat wettelijk allemaal de taken zijn, daar zal ik 
u, de lezer, niet mee vermoeien, maar de nota 
zal als gezondheidsthema’s de volgende drie 
onderwerpen omvatten: 
 

• verkleinen gezondheidsachterstanden: 
verkleinen van achterliggende problema-
tiek zoals schulden, armoede, laaggelet-
terdheid en werkloosheid; 

• Vitaal & Gezond: prenatale gezondheids-
zorg, preventieve leefstijl (o.a. kansrijke 
start), inzet op alcohol & drugspreventie, 
verslavingen zoals gokverslaving en posi-
tieve gezondheid; 

• gezondheid in de fysieke en sociale leef-
omgeving. 

 
Op het eerste thema waarin gesproken wordt 
over het verkleinen van achterliggende pro-
blematiek hebben we als fractie vooral bena-
drukt dat een schulden- en armoede-aanpak 
erg belangrijk is, vooral in het huidig tijdsge-
wricht. De coronacrisis is in volle hevigheid 
losgebarsten. We zitten nu in een gezond-
heidscrisis. Het wordt algemeen aanvaard dat 
na deze gezondheidscrisis een economische 
crisis volgt. En daarop volgt weer een schul-
den- en armoedecrisis. Vaak duurt het een 
aantal jaar voor mensen in de schulden met 
een hulpvraag komen. Daarom is dus juist nú, 
nu de problemen beginnen te ontstaan, een 
goed tijdstip om bij de vorming van nieuw be-
leid aandacht te vragen voor deze onderwer-
pen, zodat de schulden- en armoedecrisis, die 
zéker gaat komen, nú al bestreden kan wor-

den. Misschien dat problemen dan minder 
groot worden. 
 
In dit kader moet ook gelet worden op de nota 
Integraal Beleid Sociaal Domein. Ook hier 
komen deze onderwerpen aan de orde. Juist 
omdat we weten, dat een schulden- en armoe-
decrisis eraan komt, is de voorbereiding van 
nieuw beleid het uitgelezen moment om hier 
aandacht voor te vragen.  
 
Laten we ons uiterste best doen om nu al, in 
totstandkomend beleid, te werken aan bestrij-
ding en voorkoming van schulden en armoede. 
Want zoals we bij het CDA zeggen:  
 
Iedereen moet mee kunnen doen! 
 
Jos Hulhoven, burgerlid CDA Ridderkerk 
 
ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN EEN TIJD 
VAN GAAN…  
 
Na ruim 8 jaar in Ridderkerk gewoond te 
hebben gaan we deze zomer verhuizen naar 
de Veluwe. In Ridderkerk wonen wij op een 
heerlijke plek in een fijn huis, maar toch 
hebben we ervoor gekozen om te gaan 
verhuizen. Zoals jullie wellicht weten is mijn 
man ziek en daarom wilden wij graag 
gelijkvloers gaan wonen zodat we ook in de 
toekomst op deze plek kunnen blijven wonen. 
Na lang zoeken hebben wij een mooi huis 
gevonden in Lunteren. Een omgeving die voor 
mij bekend is omdat ik ben geboren en 
getogen in Ede.  
 

 
 
Een verhuizing naar een andere gemeente 
betekent ook dat ik zal stoppen als algemeen 
bestuurslid bij het CDA Ridderkerk. De af-
gelopen jaren ben ik met veel plezier 
bestuurslid geweest. Het CDA is en blijft een 
boeiende club van bijzondere, gedreven 
mensen met mooie uitgangspunten, die daar-
naast ruimte biedt voor diverse ideeën. Een 
partij waar iedereen mee mag doen en kan 
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doen. Dit is tegelijkertijd ook wat mij zo aan-
spreekt in het CDA.  
 
Ik hoop voor Ridderkerk dat we steeds meer 
kunnen laten zien dat we een partij zijn die 
‘Zorg voor elkaar’ belangrijk vindt. Samen 
optrekken ook richting de komende gemeente-
raadsverkiezingen is erg belangrijk. Wat zou 
het mooi zijn als we nog meer enthousiaste 
mensen kunnen vinden die zich verbonden 
voelen met het CDA en actief willen gaan 
bijdragen. 
 
Ik wens jullie heel veel succes in alles.  
Adieu! 
 
Hartelijke groet, Jaantje 
 
MRDH 
 
Als raadslid heb ik bij de oprichting van de 
MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) 
kritische geluiden laten horen. De toenmalige 
burgemeesters Aartsen (Den Haag) en Abou-
taleb (Rotterdam) waren top-down bezig om in 
sneltreinvaart de vorming van de metropoolre-
gio vorm te geven. Kritische geluiden werden 
niet zo op prijs gesteld.  
 

 
 
De MRDH is een vrijwillig samenwerkingsver-
band van 23 gemeenten. Het is een samen-
voeging van Stadsregio Rotterdam en Stads-
gewest Haaglanden. Ik had moeite met het 
democratisch gehalte van de MRDH. Het da-
gelijks bestuur wordt gevormd door een aantal 
wethouders, de burgemeester van de deelne-
mende gemeenten. De MRDH neemt besluiten 
en die daarmee uit het zicht van de gemeente-
raden verdwijnen. Uiteindelijk zijn alle aange-
sloten gemeenteraden akkoord gegaan met de 
totstandkoming van de metropoolregio. De 
MRDH is verantwoordelijk voor de bereikbaar-
heid en het stimuleren van de economie.  
 
Toen ik op 1 juni 2018 tot wethouder verkeer 
benoemd werd in Ridderkerk werd ik een paar 

dagen later al gevraagd of ik zitting wilde ne-
men in het presidium van de Bestuurscommis-
sie Vervoersautoriteit van de MRDH. Daarin 
zitten de 23 wethouders verkeer en die kiezen 
uit hun midden 8 wethouders met een specifie-
ke portefeuille. Ik ben gevraagd voor de on-
derwerpen Fiets en Verkeersveiligheid. Nu we 
bijna 3 jaar verder zijn, kan ik zeggen dat ik 
heel blij ben met deze regionale verantwoorde-
lijkheid.  
 

 
 
Voor het onderdeel Fiets heb ik regelmatig 
overleg met staatssecretaris Stientje van Veld-
hoven over het stimuleren van het fietsgebruik 
in Nederland en het aanleggen van veilige en 
comfortabele fietsroutes tussen de verschillen-
de MRDH-gemeenten. Sinds corona is dat 
helaas vooral digitaal. Deze ontmoetingen zijn 
voor een lokale wethouder toch wel de kers op 
de taart.  
 
Over verkeersveiligheid heb ik een paar keer 
per jaar overleg met minister Cora van Nieu-
wenhuizen. Een gevolg daarvan is haar komst 
naar Ridderkerk in december 2020 om op de 
Rijksstraatweg te kijken naar een verkeerson-
veilige plek voor fietsers. Maar ook met minis-
ter Grapperhaus van Justitie heb ik tweemaal 
overleg mogen voeren. Dat ging over de mo-
gelijkheid om plaatselijke boa’s meer be-
voegdheden te geven in het kader van ver-
keersovertredingen. Dat zit nu in een pilotfase.  
 
Ik kom door mijn werk voor de MRDH op plek-
ken en plaatsen die anders niet toegankelijk 
zijn. Op deze wijze probeer ik de belangen van 
Ridderkerk goed te behartigen. Je zit tenslotte 
dicht bij het vuur. In de discussies met de wet-
houders van grote MRDH-steden zoals Den 
Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer vind ik 
het soms lastig om het belang van een kleinere 
gemeente zoals Ridderkerk goed over het 
voetlicht te brengen. Maar op basis van argu-
menten komen we er altijd wel uit. 
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Afsluitend kan ik zeggen dat het regionale 
werk een erg interessante aanvulling is op mijn 
werk als wethouder in Ridderkerk. Ik leer er 
veel, krijg uitstekende ondersteuning van de 
beleidsambtenaren van de metropoolregio en 
kan de belangen van Ridderkerk op de kaart 
zetten.  
 
Peter Meij 
 
EVEN VOORSTELLEN (2) 
 
Mijn naam is Marcella van der Heijde-Keijzer, 
inmiddels 30 jaar oud en ik woon samen met 
mijn man sinds 2 jaar in Bolnes. Dit nadat ik 
mijn hele leven in Rotterdam heb gewoond 
maar ook toen was Ridderkerk geen onbekend 
terrein. Als kind kwam ik vroeger altijd in de 
Sint Joriskerk omdat mijn vader daar toen lang 
een kerkkoor dirigeerde. 
 
Ik ben werkzaam als muziektherapeut in het 
Erasmus MC in Rotterdam, als docent geef ik 
daarnaast les aan de opleiding vaktherapie 
muziek bij de Hogeschool Leiden. Daarnaast 
ben ik dirigent van diverse koren en orkesten 
en ben actief in diverse bestuursfuncties in de 
cultuursector. Ik heb vanuit huis meegekregen 
dat het belangrijk is om je maatschappelijk in 
te zetten. Toen ik nog in Rotterdam woonde 
was ik een aantal jaar bestuurslid bij het CDA 
Rotterdam en nu we zo’n twee jaar in Ridder-
kerk wonen, wil ik me ook graag voor het CDA 
Ridderkerk inzetten en kijk er naar uit om ie-
dereen, als het weer kan, te ontmoeten en 
kennis te maken. Hopelijk tot dan!  

 
UITVOERING COLLEGEPROGRAMMA 
 
De tijd gaat voort en ondertussen zit er al drie-
kwart van deze collegeperiode op. Een mooi 
tijdstip om eens te kijken wat we van onze 
eigen CDA punten gerealiseerd hebben gedu-
rende deze periode. 

Waarden  en tradities: 
 
Een mooi resultaat is het definitief weten te 
behouden van de Huishoudschool en de wo-
ningen aan de Molensteeg voor ons cultureel 
erfgoed. Dit hebben we kunnen realiseren 
doordat de claim van het tramtracé is komen te 
vervallen (een ander mooi resultaat). Er is ook 
actief beleid gemaakt om meer panden in Rid-
derkerk als cultureel erfgoed op te nemen. 
 
Veiligheid is een onderwerp dat we als CDA 
kritisch volgen, we moeten ons met z’n allen 
veilig en geborgen voelen in onze gemeente. 
Een van de middelen die we gestimuleerd 
hebben om dit te realiseren is het gebruik van 
de mobiele camera-unit. 
 

 
 
De motie van ons om een kinderburgemeester 
in te stellen is aangenomen en onze 1e kinder-
burgemeester is ondertussen ook een feit. 
 
Integratie is een onderwerp dat het laatste jaar 
extra onder de aandacht is komen te liggen 
omdat de mogelijkheden door COVID-19 nu 
beperkter en afstandelijker zijn geworden. 
Toch laten we dit onderwerp bij alle onderwer-
pen die worden besproken aan de orde ko-
men. Vooral met de grote investeringen roepen 
we de bewoners van Ridderkerk op om hun 
mening te geven en initiëren we deze contac-
ten ook. 
 
Sterke samenleving: 
 
We hebben aandacht voor de kleine winkel-
centra en winkelstrips en nemen deze gebie-
den ook mee in de toekomstvisie van Ridder-
kerk. 
 
Als samenleving binnen Ridderkerk hebben we 
sterk gestreden voor GEEN oeververbinding 
en onze eigen wethouder, Peter Meij heeft hier 
een actieve en verbindende rol in gespeeld 
met als resultaat dat er gekozen is voor een 
oeververbinding in Rotterdam. 
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Met het realiseren van de Groenvisie voor 
Ridderkerk is er een duidelijke keuze gemaakt 
om de groene openbare ruimte aantrekkelijk te 
maken en te houden voor bewegen en ont-
moeting. Inwoners van Ridderkerk is gevraagd 
om over deze visie mee te denken en hun 
ideeën te delen. 
 

 
 
Daarnaast is er ook een plan ingediend en 
aangenomen om te investeren in de herin-
richting van het Oosterpark (na het realiseren 
van de geluidswal). 
 
Om goed mee te doen in de samenleving is 
het ook van belang dat mensen goed in staat 
zijn om te participeren in de samenleving. Een 
goede ontsluiting van Ridderkerk naar de om-
liggende gemeentes maar ook een goede ont-
sluiting binnen de grenzen van Ridderkerk is 
daarbij van belang. Met de Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer visie (HOV-visie) is daar 
een goede stap mee gemaakt.  
 
Er is veel aandacht gekomen voor het onder-
houd van fietspaden en langzaam worden 
overal in Ridderkerk de probleempunten aan-
gepakt. 
 
Gezin en familie: 
 

 
 
Het Integraal Accommodatie Plan is herzien en 
heeft er nu toe geleid dat er een nieuw school-
gebouw voor De Gemini wordt gerealiseerd en 

dat er ook nieuwe locaties komen voor De 
Loods en de Gooth. Een ander onderdeel van 
dit plan is de realisatie van een nieuw school-
gebouw voor De Noord. 
 
Het centrum van Ridderkerk wordt ook aange-
pakt. De eerste keuze is al gemaakt en dat 
betreft het gebied waar de markt is en het par-
keerterrein. De locatie van de markt zal dichter 
tegen het centrum komen te liggen en het par-
keerterrein zal veiliger worden gemaakt voor 
fietsers en voetgangers. 
In de concept visie is door het CDA ook aan-
gegeven dat “de Bedriegertjes” toch op het 
Koningsplein moeten worden gerealiseerd en 
niet op het Jorisplein. 
 
De velden van de Rowdies voldoen niet aan de 
wettelijke eisen en daar is nu de keuze ge-
maakt om de locatie in het Oosterpark anders 
te gaan inrichten zodat deze club een goede 
accommodatie krijgt om hun sport uit te oefe-
nen. 
 
Zorg voor elkaar: 
 

 
 
Het Oosterpark is voor Ridderkerk een mooie 
grote groene long die helaas pal aan de A15  
ligt. Bewoners van de wijk Drievliet die aan de 
rand van het Oosterpark wonen hebben daar 
extra geluidsoverlast van. Gerealiseerd is nu 
dat er een geluidswal wordt gerealiseerd langs 
de A15 waardoor de bewoners daar baat bij 
hebben maar ook de vele wandelaars van het 
park. 
 
Door de ontwikkeling dat ouderen steeds lan-
ger zelfstandig blijven wonen wordt binnen het 
sociaal domein bij iedere aanpassing gekeken 
hoe we de noodzakelijke ondersteuning het 
best kunnen laten aansluiten op de wensen 
van onze inwoners. 
 
Veel sociale taken van het Rijk moeten worden 
overgenomen door de gemeentes. Voorheen 
was het sociale domein opgesplitst is verschil-
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lende “zuilen”. De afgelopen jaren is veel ener-
gie gestoken om te kijken hoe we deze “verzui-
ling” konden ombuigen. Dit heeft nu uiteindelijk 
geresulteerd in een nota “Integraal Beleid So-
ciaal Domein” -> een uitwerking van het idee 
dat het gaat om de mens en zijn problemen en 
dat het systeem daar ondersteunend in moet 
zijn. In deze nota worden de verschillende 
onderwerpen integraal opgepakt en kan een 
inwoner ook beter en completer worden gehol-
pen. 
 

  
 
Eerlijke economie: 
 
Met COVID19 is dit onderwerp heel erg onder 
druk komen te staan. Naast de regelingen die 
landelijk zijn opgetuigd is er binnen Ridderkerk 
veel extra gedaan voor de ondernemers en zijn 
we nog steeds goed aan het kijken waar de 
hiaten in de ondersteuning zitten en of we die 
kunnen oplossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiën: 
 
Als gemeente verkeert Ridderkerk in de geluk-
kige omstandigheid dat we een gezonde finan-
ciële basis hebben. Dus naast de vele en grote 
investeringen die we hebben gedaan hebben 
we nog steeds voldoende buffers om grote 
tegenslagen op te kunnen vangen. 
 
Al met al mogen we trots zijn op wat we van 
onze speerpunten hebben bereikt, een com-
pliment aan ons allen. 
 
Ton Overheid 
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