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Programma college, relevante teksten Resultaat t.a.v. Oosterpark 
Woord vooraf: dichtbij en benaderbaar 

We werken aan heldere communicatie met onze inwoners en partners, op alle 
beleidsterreinen. Wij horen graag wat er leeft en speelt in de straten en de wijken, 
in de instellingen en bedrijven. Daarom zoeken we actief het contact. We zijn 
duidelijk over de belangen die we hebben af te wegen, en over de dilemma’s waar 
we soms voor staan. 

Communicatie is meer dan horen wat er leeft. Communicatie is in alle openheid 
een gesprek aangaan, zonder vooringenomenheid en ALLE partijen gelijkwaardig 
bejegenen. Communiceren is ook de ingebrachte argumenten onderzoeken op 
juistheid en haalbaarheid. Dit is niet gebeurd. Wel is er een eenzijdig besluit 
doorgedrukt met als gevolg enkele winnaars en veel verliezers. Dit was niet nodig 
en het had anders en beter gekund. 

1. Bestuur en (overheids)participatie 

We richten ons op: 
-  Nabijheid 
-  Aanspreekbaarheid 
-  Vernieuwing communicatie 
-  Kwaliteit en betrouwbaarheid dienstverlening 
Wij stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties. We gaan de wijken in en bezoeken bedrijven en 

instellingen. (…) 

Interactie met onze inwoners en participatie vinden we belangrijk. 

De bewoners hebben de communicatie met de gemeente niet ervaren als een 
positief noch als een interactief proces. De inbreng van de bewoners is vooral 
gepareerd. Het gemeentebestuur is niet in gesprek gegaan met ALLE 
belanghebbenden en is niet met hen om de tafel gaan zitten om samen te werken 
aan een bevredigende oplossing voor iedereen en op basis van objectieve feiten. 
Nu zijn er eenzijdige besluiten genomen op basis van informatie die naderhand 

zelfs onjuist bleek te zijn. Als er voortschrijdende inzichten ontstaan, dan had het 

de gemeente gesierd om haar beleid bij te stellen. ‘Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald.’ Rondom o.a. het Essenlaantje is dit niet gebeurd. De 
dienstverlening blijkt niet van goede kwaliteit, noch betrouwbaar.  

3. Verkeer, vervoer, wegen 

We bevorderen de bewustwording van inwoners en werkgevers over het gebruik 
van de fiets als duurzaam en gezond alternatief voor de auto. 

Als het college het gebruik van de fiets wil bevorderen, dan is het contraproductief 
om het Essenlaantje – een pareltje in de fietsknooppunten route – te schrappen. 
Het nieuwe fietspad bevat een verkeersonveilige situatie, een achteruitgang dus.. 

6. Cultuur, Sport en Groen 

SPORTBELEID EN ACTIVERING 

Sport en bewegen zijn een essentieel onderdeel van het leven. Het draagt bij aan 

een gezonde, actieve, duurzame, sociale en veilige samenleving en is vooral leuk 

om te doen.  

OPENBAAR GROEN EN OPENBARE RUIMTE 

Ridderkerk hecht grote waarde aan een kwalitatief goede buitenruimte. De 

inrichting en beheer zijn goed afgestemd op de behoefte van onze bewoners.( …) 

We werken aan klimaatadaptatie door in onze omgeving te zorgen voor meer 

groen, meer bomen en grotere biodiversiteit. 

Ridderkerk is een groene gemeente. Het aandeel en de kwaliteit van het groen 

verschilt per wijk. We maken werk van groene verbindingen zowel op grote schaal 

(langs rijkswegen en rivieren) als op lokaal niveau in de wijken (groene aders). Het 

is belangrijk om onderzoek te doen naar de huidige kwaliteit van het groen en de 

 
Voorzieningen voor de Rowdies kunnen op een minder ingrijpende manier worden 
gerealiseerd. Dit is onvoldoende onderzocht. Goede alternatieven zijn zonder 
steekhoudende argumenten afgewezen. 
 
Het Oosterpark verandert fundamenteel van karakter:  minder een algemeen 
recreatie familiepark, meer een sportpark met o.a. minder bomen, ontsierende 
hoge hekken en lichtmasten. Een aanzienlijk deel van park wordt onttrokken aan 
het algemeen gebruik. Het park wordt in tweeën gesplitst. 
De groene ader langs de rijksweg A 15 wordt aangetast, men slaat een ‘gat' in de 
groene buffer. Luchtkwaliteit wordt nog minder. Het losloopgebied voor honden 
wordt er niet beter op. 
De ‘winst’ m.b.t. de biodiversiteit e.d. wordt grotendeels teniet gedaan door het 
realiseren van extra sportaccommodatie.  
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mogelijkheden van meer kwalitatief groen per wijk. (…).Wij faciliteren de inrichting 

van meer losloopgebieden voor honden. 

RECREATIE 
Met de Landschapstafel werken we samen aan het verbeteren van de kwaliteit van 
het landschap en van de groen- en recreatiegebieden op het eiland IJsselmonde. 

 
 
Het Oosterpark als schakel in de groen- en recreatiegebieden op het eiland 
IJsselmonde wordt aangetast, het aantal wandelpaden neemt af en de regionale 
fietsknooppuntenroute wordt deels buiten het park gelegd. 

10. Gezondheid en duurzaamheid 

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 
De groene gebieden aan de Ridderkerkse randen zijn ook buffers voor geluid en 
fijnstof, dat onder andere afkomstig is van de snelwegen. We zetten ons in om 
verdere reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamse weg te 
realiseren en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om fijnstof af te vangen. 
(…). In het bijzonder zetten we in op maatregelen in West en bij het Oosterpark. 

 
 
 
Met het  geluidsscherm langs de A15 wordt deze ambitie gerealiseerd. 

Met het aantasten van de groene buffer gaat de luchtkwaliteit verder achteruit. 

11. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, maatschappelijk vastgoed 
We actualiseren het Integraal Accommodatie Plan (IAP). Dat doen we door een 
aantal nog omkeerbare ontwikkelingen opnieuw te bekijken. Daarnaast is er sinds 
de vaststelling van het IAP sprake van nieuwe ontwikkelingen, zoals verzoeken van 
sportverenigingen om uit te breiden (…). 
Dit strategisch programma is een kader (…). Hierin wegen we integraal de 
samenhang tussen de sociaal-maatschappelijke opgave vanuit het IAP, de 
ruimtelijke opgave uit de Omgevingsvisie en de belangen van grondeigenaren, 
bewoners en ondernemers af. 

 
Het in het  AIAP beschreven standpunt dat de uitbreiding van de Rowdies bij 
voorkeur buiten het Oosterpark gerealiseerd moet worden en, indien dat niet 
mogelijk is, NIET ten koste zou mogen gaan van het Essenlaantje, is verlaten, 
zonder belanghebbenden hierover te raadplegen.  
Verder is er geen  gedegen onderzoek verricht om tot een betere oplossing te 
komen. Belangen van de bewoners zijn niet meegewogen. Het bestemmingsplan is 
op cruciale punten in strijd met de Omgevingsvisie, o.a. door het aantasten van het 
familiepark. Belangen zijn niet objectief gewogen.  

 


