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I N L E I D I N G

Op 15 mei 2014 zijn wij als college aan de slag gegaan. We zijn nu dus 

halverwege de collegeperiode 2014-2018. Een goed moment om de balans 

op te maken. Deze brochure bevat de tussenstand van een aantal van onze 

voornemens en plannen.
 

In Ridderkerk staan we voor veel uitdagingen. Om die tegemoet te treden, hebben we de 
kracht nodig die in de Ridderkerkse samenleving aanwezig is. Dat was ook het uitgangspunt 
in het coalitieakkoord ‘Veranderen in kracht’. Die kracht in de samenleving zien we op vele 
terreinen van het gemeentelijk beleid. Zij maakt Ridderkerk tot een gemeente waar men 
aandacht heeft voor elkaar en het plezierig wonen is.

Om daadkrachtig te kunnen besturen is ook samenwerking belangrijk. Samenwerking 
binnen het college, met de gemeenteraad, en met inwoners, ondernemers, partners en 
medeoverheden. Wij zoeken en vinden dagelijks die samenwerking, met respect voor ieders 
positie en verantwoordelijkheden.

Het college werkt als een hecht team. Daarbij willen we goed benaderbaar en toegankelijk 
zijn voor onze inwoners.
 
Wij worden in ons werk ondersteund door de BAR-organisatie. De vorming hiervan was 
voor onze medewerkers een grote uitdaging: een omvangrijke reorganisatie, terwijl het 
dagelijkse werk gewoon moest doorgaan. We zijn blij met onze deskundige organisatie, die 
dagelijks aan de slag is met kleine, grote en soms moeilijke maatschappelijke vraagstukken.

Ridderkerk, 15 mei 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk

Anny Attema, burgemeester
Henk Dokter, wethouder (Leefbaar Ridderkerk)
Volbregt Smit, wethouder (SGP)
Tineke Keuzenkamp-van Emmerik, wethouder (CDA)
Marten Japenga, wethouder (ChristenUnie)
Henk Klaucke, gemeentesecretaris
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V E I L I G H E I D

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Daarom is voor ons veiligheid een van de 

belangrijkste thema’s. Op vele fronten en manieren werken we aan veiligheid 

in Ridderkerk, onder meer in nauwe samenwerking met de politie.

Uit recente cijfers blijkt, dat de criminaliteit 
in Ridderkerk is afgenomen. Het totaal 
aantal misdrijven is in 2015 gedaald ten 
opzichte van 2014 (-14%) en 2013 (-26%). 

Het politiedistrict Rijnmond Zuid-West 
werd dit jaar winnaar van de Harm Alarm 
Bokaal. Deze landelijke prijs werd uitgereikt 
door minister Van der Steur. Het district, 
waartoe ook Ridderkerk behoort, zag 
het aantal inbraken het afgelopen jaar het 
sterkst teruglopen. De dalende trend was 
ook in Ridderkerk goed merkbaar.

Het aantal buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) is op 
initiatief van de gemeenteraad uitgebreid. 
Een wendbaar bikersteam is aan de slag 
gegaan. Daarnaast heeft onze mobiele 
camera zijn diensten al meermalen 
bewezen.

We letten scherp op de veiligheid bij 
evenementen en in de horeca. De veiligheid 
van bezoekers en de omgeving staat 
voorop. Door het geven van voorlichting 
aan organisatoren, ondernemers en 
verenigingen investeren wij aan de voorkant 
van het vergunningverleningstraject. Op 
die manier laten we zien welke belangen 
meewegen bij het al dan niet verlenen van 
een vergunning.

Politiebureau
Op 5 maart 2016 werd het geheel 
verbouwde politiebureau aan de Kievitsweg 
feestelijk heropend. Het is het onderkomen 
van het Basisteam Oude Maas, de 
thuisbasis van de politiezorg in Ridderkerk, 
Barendrecht, Albrandswaard, Pernis en 
Hoogvliet.

Buurtpreventie
De vele vrijwilligers van Buurtpreventie 
leveren een belangrijke bijdrage 
aan veiligheid in wijken en buurten. 
De samenwerking tussen politie en 
Buurtpreventie verloopt uitstekend. 
De oplettende vrijwilligers leveren een 
waardevolle bijdrage aan meer veiligheid 
en minder criminaliteit. De Buurtpreventie-
organisaties leveren ook input voor de 
jaarplannen voor de wijken waarin zij actief 
zijn.
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Het geheel verbouwde politiebureau aan de Kievitsweg.



Verkeersveiligheid

Op de weg
Met de inzet van SnelheidsInformatie-
Displays (SID’s) leveren we een bijdrage aan 
het verhogen van de verkeersveiligheid in 
Ridderkerk en dringen we hardrijden en de 
daarmee gepaard gaande ergernis terug.
Ook de verkeersveiligheid en de 
fietsveiligheid rond scholen kregen 
de nodige aandacht. Zo kreeg op 
16 maart basisschool De Reijer het 
Verkeersveiligheidslabel School op Seef 
uitgereikt. De leerlingen krijgen structureel 
les in veilig verkeersgedrag.

Op het water
Veiligheid op het water houdt ook onze 

gemeente bezig. Er zijn verschillende 
aanvaringen geweest bij en tegen de 
aanlegplaats van de Waterbus en het 
Driehoeksveer. Met Rijkswaterstaat 
zijn intensieve gesprekken gaande over 
verbetering van de veiligheid op het water 
en bij de aanlegplaats. Dat heeft al geleid 
tot enkele concrete maatregelen, zoals het 
plaatsen van waarschuwingsborden in de 
rivier en het aanpassen van digitale kaarten 
waarmee de schippers moeten werken. De 
gesprekken worden voortgezet.

Verklaring van vrijheid
De Ridderkerkse kerken en moskeeën 
staan met de gemeente ‘hand in hand 
en schouder aan schouder’ als het gaat 
om het beschermen van de vrijheid in 

Ridderkerk. Dat bleek na een bijeenkomst 
met de vertegenwoordigers van kerken 
en moskeeën. Ze kwamen op 18 februari 
2015 bijeen om met elkaar te praten over 
de bedreigingen van de vrijheid, zoals de 
aanslagen in Parijs en Kopenhagen. Een 
van de resultaten van het overleg was 
de ondertekening van een gezamenlijke 
verklaring. Daarin beloven de kerken, 
moskeeën en de gemeente samen op te 
trekken bij het beschermen van de vrijheid. 
Ook wordt in de verklaring vastgesteld dat 
vrijheid niet onbeperkt is. ,,Vrijheid bestaat 
in het erkennen van grenzen, open staan 
voor de dialoog met de ander, elkaar de 
vrijheid gunnen.’’
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De door kerken, moskeeën en de gemeente 

ondertekende “Verklaring van Vrijheid’ werd op
4 mei 2015 gepresenteerd.

Burgemeester Attema op bezoek bij Buurtpreventie Slikkerveer..



N A A R  OV E R H E I D S PA RT I C I PAT I E

De rol van de overheid is aan het veranderen: van burgerparticipatie naar 

overheidsparticipatie. De gemeenteraad heeft hierover op 26 mei 2015 een 

startnotitie vastgesteld. Met een aanjaaggroep, bestaande uit raadsleden, 

ambtenaren en een lid van het college, wordt nagedacht over de rollen die 

raadsleden, collegeleden en ambtenaren hebben in het proces van participatie. 

Vervolgens zijn daar ook burgers en ondernemers bij betrokken die ons willen 

helpen om de participatie in Ridderkerk verder vorm te geven. 

In 2016 gaat het proces verder.

Wij vinden intensieve contacten met de 
samenleving belangrijk. Daarom zijn wij 
voortdurend en op allerlei manieren in 
gesprek met ondernemingen, organisaties, 
instellingen, verenigingen en kerken. 

We zijn steeds opnieuw onder de indruk 
van de energie die in de Ridderkerkse 
samenleving aanwezig is. We zijn actief 
in samenwerkingsverbanden met 
andere overheden en andere partners. 
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We werken doelgericht mee en zijn 
een betrouwbare partner, die ook in 
samenwerkingsverbanden de Ridderkerkse 
belangen behartigt. 

Ideeëndag
In 2014 is voor de eerste keer de 
Ideeëndag gehouden. Die dag was zo’n 
succes, dat die in 2015 opnieuw is 
georganiseerd en ook dit jaar, op 15 juni 
2016, wordt gehouden. Veel bezoekers 
hebben tijdens deze inloopbijeenkomsten 
hun ideeën geuit, hun hulp aangeboden of 
kwamen gezellig een kopje koffie drinken in 
de tijdelijke huiskamer in de Hofzaal. Deze 
vorm van contact met onze inwoners is 
zo goed bevallen, dat we een permanente 
laagdrempelige ontmoetingsplaats in het 
gemeentehuis willen inrichten.

Spreekuur
Het wekelijkse collegespreekuur op 
dinsdagmiddag voorziet in een behoefte. 
Elke week weten inwoners ons te vinden 
die met ons kleine of grote zaken willen 
bespreken. Die lage drempel vinden we 
belangrijk.

Wijkregisseurs
De wijkregisseurs zijn onze ogen en oren 
in de wijk. Zij houden ons op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de wijk, nemen 
deel aan de wijkoverlegvergaderingen, 
werken samen in de leefbaarheidsteams 
met de partners politie, Sport en Welzijn 
en Woonvisie. Zo blijven zij en wij op de 
hoogte van alles wat er leeft in de wijk. Ook 
zorgen zij ervoor dat de verbinding tussen 
de medewerkers in de BAR-organisatie en 
de wijken wordt gelegd.
De adviezen van het Maatschappelijk 
Burgerplatform Ridderkerk (MBR), 
het Platform voor de Minima en de 
Jongerenraad wegen wij mee bij de 
beslissingen die wij moeten nemen.

Ideeëndag in het gemeentehuis, 10 juni 2015

Collegebezoek aan Van Domburg Partners aan de Kolenbranderstraat.



L E E F O M G E V I N G

Luchtkwaliteit en geluid
Ridderkerk wordt zwaar belast als het gaat 
om luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Dat 
heeft alles te maken met de ligging van de 
gemeente in de regio en de doorsnijding 
van ons grondgebied met een van de 
drukste autosnelwegen van Nederland. 
Rijkswaterstaat komt met een landelijke 
lijst maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren en geluidsoverlast tegen te 
gaan. Wij vinden dat het plaatsen van het 
ontbrekende stuk geluidsscherm langs de 
A16 een van die maatregelen moet zijn. 

De plaatsing van een meetstation voor 
geluid en luchtvervuiling in Nieuw 
Reijerwaard wordt onderzocht.

Windmolens
De provincie heeft ons gevraagd plaatsen 
aan te geven waar windmolens geplaatst 
kunnen worden in Ridderkerk. Ons 
standpunt is dat met de drie windmolens 
op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 
het maximale aantal windmolens voor 
Ridderkerk is bereikt. Ridderkerk heeft 
door de doorsnijding met de rijkswegen al 
meer dan genoeg overlast te verduren. We 
hebben het Ridderkerkse standpunt aan de 
provincie overgebracht.

Geen gasboring
De Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM) heeft ons toestemming gevraagd 
voor het uitvoeren van proefboringen naar 
kleine gasvelden onder Ridderkerk. Het 
college heeft de NAM laten weten dat niet 
wordt meegewerkt aan proefboringen. 
De leefbaarheid van onze gemeente moet 
niet verder worden belast met dit soort 
projecten. Bovendien strookt het zoeken 
naar aardgas niet met het streven om het 
gebruik van fossiele brandstoffen terug te 
dringen.

Stiller asfalt
Wegen waarbij sprake is van een 
geluidbelasting van 63 dB of meer worden 
voorzien van stiller asfalt. Een voorbeeld 
hiervan is een gedeelte van de Kievitsweg.

Overlast vrachtwagens
Ridderkerk doet mee aan een regionale 
pilot om overlast van geparkeerde 
vrachtwagens tegen te gaan. Overlast 
van geparkeerde vrachtwagens (vaak 
met koelinstallaties) wordt ook binnen 
onze gemeente ervaren. De pilot van 
de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag beoogt ook het foutparkeren van 
vrachtwagens langs de snelweg terug te 
dringen. Dat kan effect hebben op het 
parkeergedrag binnen gemeenten als 
Ridderkerk. Om die reden participeert 
Ridderkerk actief in deze pilot.

Glasvezel
Het toenemend dataverkeer van 
particulieren en bedrijven maakt snelle 
verbindingen noodzakelijk. De gemeente 
is in gesprek met een marktpartij voor 
de aanleg van een glasvezelnetwerk in 
Ridderkerk.

Hoogspanningslijn
Er zijn vergevorderde plannen om de 
bovengrondse hoogspanningsleiding bij 
Oostendam ondergronds te brengen. 
Ridderkerk werkt daarbij samen met 
buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
De gemeenteraad heeft hiervoor al geld 
gereserveerd. Het wachten is op afronding 
van het wettelijk kader dat voor deze 
operatie nodig is.
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< Het gat in het geluidsscherm langs de A16 
moet snel worden gedicht.

Eigenaar
Markering



B E R E I K B A A R H E I D

De kruising Vondellaan/Vlietlaan/Donkerslootweg is voorzien van een mooie 

rotonde. En er is uitvoering gegeven aan de fietshighway Westmolendijk/

Molensteeg.

Het kruispunt bij de Rijnsingel, 
Rotterdamseweg en de A38 is verbeterd. 
Het verkeer stroomt nu beter door.

Ridderkerk is betrokken bij de plannen 
voor een snelfietsroute over het eiland 
IJsselmonde, de zogenoemde F15. Door 
deze route zal het nog aantrekkelijker 
worden om wat vaker de fiets te nemen en 
de auto te laten staan.

In de Sint Jorisstraat is een proef gehouden 
met eenrichtingsverkeer. Daarmee 
hebben we informatie verzameld om 
te kunnen beoordelen wat de effecten 
van éénrichtingverkeer zijn op de 
verkeersstromen in het centrum van 
Ridderkerk. Deze informatie wordt 
gebruikt bij het vernieuwen van het 
verkeerscirculatieplan. Het terugdringen van 
verkeershinder, zoals in de Sint Jorisstraat, 
is een van de doelstellingen van dat 
vernieuwde plan.

Lijn 601
Lijn 601, de vroegere buurtbus, is in 
korte tijd een vertrouwd vervoermiddel 
geworden en brengt de reiziger onder 
meer naar het station in Barendrecht en 
de waterbus aan De Schans. Het aantal 
reizigers neemt gestaag toe en de proef 
met deze lijn is een jaar verlengd.

Mobiliteitsagenda
De gemeenteraad heeft de 
Mobiliteitsagenda 2016-2018 vastgesteld. 
Daarmee kunnen we onze visie op 
mobiliteit uitdragen, bijvoorbeeld bij 
partners als de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. 
Op die manier gebruiken wij onze 
invloed om regionaal de blik te richten 
op hoogwaardig openbaar busvervoer en 
vervoer op de fiets.

Transferium
Bij de aanlegplaats van de waterbus en 
het driehoeksveer is na een lange periode 
van stilte de bouw begonnen van een 
aantrekkelijke horecagelegenheid. Met de 
mogelijkheid om iets te eten of te drinken 
wordt het aantrekkelijker om even op de 
boot te wachten. Tot het nieuwe gebouw 
behoort ook een bewaakte fietsenstalling.
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Buslijn 601, de aanlegplaats van Waterbus en Driehoeksveer, en de nieuwe rotonde Vondellaan/Vlietlaan/Donkerslootweg.



Z O R G  E N  W E L Z I J N 

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk 

en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken 

hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid (de zogenoemde 

drie decentralisaties). 

Dit terrein is nog volop in beweging. 
We moeten daar constant op inspelen. 
Het is een grote operatie, die bovendien 
gepaard gaat met een forse bezuiniging. De 
uitdaging is om onze inwoners binnen het 
beschikbare budget alle noodzakelijke zorg 
en ondersteuning te bieden.

Bij alle veranderingen draait het om 
versterking van de eigen kracht van de 
inwoner en zijn of haar sociaal netwerk. 

Wijkteams (Gebiedsteams)
De Wijkteams (de nieuwe naam van 
de vroegere gebiedsteams) spelen een 
belangrijke rol in de zorgtaken van de 
gemeente. De Wijkteams staan dichtbij 
de inwoners, zijn actief in de wijken en 
buurten en houden spreekuur op makkelijk 
bereikbare plekken. In 2015 heeft de 
gemeente er veel klanten bij gekregen. De 
Wijkteams hebben zich enorm ingezet 
om hen goed te kunnen bedienen. Dankzij 
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bijscholing kunnen de medewerkers hun 
taken nog beter uitvoeren.
 
Wmo
Voor de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
is 2015 vooral een overgangsjaar geweest. 
Voor bestaande cliënten zijn de oude 
indicaties en zorgafspraken gehandhaafd, 
in afwachting van een herindicatie. De 
herindicaties voor begeleiding zijn eind 
2015 gestart en zijn onlangs afgerond. 
De eerste effecten van het nieuwe beleid 
worden daarom pas in de loop van 2016 
zichtbaar. 

Zorgaanbieders
Met de zorgaanbieders is een langdurige 
relatie aangegaan. Onze klanten weten 
daardoor voor langere tijd met welke 
organisatie zij te maken hebben. Dat geeft 
rust op dit ingewikkelde terrein.

Bestrijding eenzaamheid
We trekken samen op met Karaat, 
Sport & Welzijn en andere partners 
om eenzaamheid onder onze inwoners 
tegen te gaan. Er worden activiteiten van 
uiteenlopende aard georganiseerd. Onze 
Wijkteams zijn alert op signalen over 
eenzaamheid en ondernemen daarop actie. 
In het uitvoeringsprogramma dat volgt op 
het door de gemeenteraad vastgestelde 
Welzijnskader krijgt de bestrijding van 
eenzaamheid nadrukkelijk aandacht.

Jeugdzorg
Jeugdigen met een zorgvraag die op 1 
januari 2015 reeds in zorg waren, houden 
deze zorg tot het einde van hun indicatie 
(overgangsrecht). Daar hebben we in 
samenwerking met de zorgaanbieders 
voor gezorgd. Wie zich met een nieuwe 
zorgvraag of een verzoek tot verlenging 
van de zorg meldde bij de Wijkteams, heeft 
passende zorg en ondersteuning ontvangen.

Wethouder Keuzenkamp in gesprek met een bezoeker van de Ideeëndag in 2015.



Welzijnskader, jeugdkader
De gemeenteraad heeft de nota Gewoon 
meedoen / Welzijnskader vastgesteld. De nota 
verwoordt onze visie op welzijnsbeleid, 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Doel 
van ons beleid is dat iedereen in onze 
samenleving kan meedoen. Zoveel mogelijk 
op eigen kracht, gebruikmakend van 
de eigen talenten en met hulp van het 
eigen netwerk. Waar dat nodig is, zorgt 
de gemeente voor ondersteuning. De 
gemeente zet ook in op het voorkomen van 
problemen (preventie).
‘Gewoon meedoen’ betekent onder meer 
dat er in de buurten en wijken voldoende 
welzijns-, culturele en sportactiviteiten 
zijn, dat er zorg is (formeel en informeel), 
en dat jongeren veilig, gezond en kansrijk 
kunnen opgroeien. Het gaat ook om de 
beschikbaarheid van passende woonruimte 
en het ondersteunen en faciliteren 
van mantelzorgers en vrijwilligers. 
We onderzoeken de vestiging van 
een Geheugenpaleis, een laagdrempelig 
ontmoetingscentrum voor vergeetachtige 
en licht dementerende ouderen en hun 
verzorgers. Zo’n centrum bevordert de 
kwaliteit van leven voor de dementerenden 
en het vermindert de belasting van 
mantelzorgers.

De eveneens vastgestelde nota Integraal 
jeugdkader / Gewoon Opgroeien richt zich 
op jongeren tot 23 jaar. De nota gaat 
onder meer in op (passend) onderwijs, 
peuterwerk en kinderopvang. We hebben 
onder meer aandacht voor ondersteuning 
bij het opvoeden, mogelijkheden voor 
kinderen en jongeren om te spelen en 
elkaar te ontmoeten, en het stimuleren 
van deelname aan sportieve en culturele 
activiteiten. Tot het jeugdbeleid rekenen we 
ook goede zorgvoorzieningen, veiligheid 
(thuis, onderweg en op school) en het 
voorkomen van schulden. Verder is voor 
ons uitgangspunt, dat jongeren die de 
leerplichtige leeftijd voorbij zijn naar school 
gaan óf aan het werk zijn, óf deelnemen aan 
een traject daartoe.

Vergunninghouders
Bij het schrijven van het coalitieakkoord 
‘Veranderen in kracht’ en vervolgens 
van het collegeprogramma konden 
we niet vermoeden dat er een grote 
vluchtelingenstroom naar Nederland op 
gang zou komen. Als gemeente Ridderkerk 
willen we naar vermogen bijdragen aan 
het huisvesten van vergunninghouders 
(statushouders, vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning). Dat deden we al, maar 

de verhoogde taakstelling vraagt om nieuwe 
oplossingen. Bij een goede ontvangst van 
de nieuwe Ridderkerkers gaat het niet 
alleen om huisvesting, maar ook om zorg 
en welzijn, integratie en werk en inkomen. 
Van diverse kanten uit de samenleving 
ontvangen we signalen dat vrijwilligers 
klaarstaan om daaraan bij te dragen.
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W E R K  E N  I N KO M E N 

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen zonder werk, met of zonder 

beperking, aan werk te helpen. Aanvankelijk waren wij van plan om een leer/

werkbedrijf op te zetten. Uiteindelijk is gekozen voor het vormen van een 

netwerkorganisatie. Diverse reguliere werkgevers doen mee in dit netwerk. 

Daardoor is een diversiteit aan werkplekken beschikbaar voor mensen die een 

(maatwerk)werkplek nodig hebben.

10

Dankzij dit netwerk van Ridderkerk zijn 
inmiddels zo’n vijftig leerwerkplekken 
gerealiseerd. De eerste kandidaten zijn 
al vanuit deze trajecten uitgestroomd 
naar regulier betaald werk. Nieuwe 
kandidaten kunnen gebruikmaken van de 
vrijgekomen leerwerkplekken. Ze krijgen 
ondersteunende trajectbegeleiding, om de 
door- en uitstroom te bevorderen. 

De komende jaren wordt het 
Participatienetwerk doorontwikkeld, 
bijvoorbeeld door het toevoegen van leer-
werktrajecten met baangarantie.
 
Wij vinden onze voorbeeldfunctie 
belangrijk. Werkzoekenden die zich bij de 
gemeente melden worden soms ook in 

de BAR-organisatie ingezet. Dat gebeurt 
onder andere bij de facilitaire dienst, 
bijvoorbeeld als gastheer. Verder zijn op 
deze manier werkstagiaires bij het beheer 
van de buitenruimte en klantmanagers bij 
de sociale dienst aan de slag gegaan.

Minimabeleid
Het minimabeleid in Ridderkerk was toe 
aan modernisering. Een integrale aanpak, 
samenwerking met de maatschappelijke 
partners en benutting van de eigen 
kracht van de inwoners zijn hierbij de 
kernwoorden. De vernieuwing van het 
minimabeleid is vastgelegd in de beleidsnota 
“Armoedebestrijding in het sociale 
domein 2016’’, die de gemeenteraad heeft 
vastgesteld. 

Ridderkerkpas
De Ridderkerpas wordt dit jaar 
geïntroduceerd. Bij de start is het een pas 
die inwoners met een minimuminkomen 
diverse voordelen biedt en voor hen 
gecreëerde regelingen makkelijker 
bereikbaar maakt. Maar dat is pas het begin. 
De Ridderkerkpas wordt doorontwikkeld 
tot een pas waarvan uiteindelijk alle 
inwoners kunnen profiteren. En waarmee 
wordt gestimuleerd dat bestedingen 
binnen de gemeente, bij Ridderkerkse 
ondernemers, worden gedaan. De bij de 
Ridderkerkpas behorende website wordt 
telkens aangepast als nieuwe toepassingen 
van de pas beschikbaar komen.

Werkzoekenden na opleiding bij de gemeente aan de slag als klantmanagers.



E C O N O M I E 

Met de organisatie van netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten 

faciliteren en verbinden we ondernemers en andere partijen die van belang 

zijn voor de Ridderkerkse economie.

Met deelname aan beurzen en bovenlokale 
netwerkbijeenkomsten vergroten we de 
zichtbaarheid van de gemeente en onze 
ondernemingen. Wij zetten ons in om met 
deze promotie de vestiging van nieuwe 
bedrijven in Ridderkerk te bevorderen. 
We brengen het nieuwe bedrijventerrein 
Cornelisland actief onder de aandacht van 
geïnteresseerde ondernemers.

Na een periode die werd gekenmerkt door 
de economische crisis en lange juridische 
procedures kreeg de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard groen licht 
om met de uitgifte van grond in het 
toekomstige agro-logistieke bedrijvengebied 
beginnen. Wij ondersteunen de inspanningen 
van de GR om van Nieuw Reijerwaard een 
succes te maken van harte.

Detailhandel
Naar aanleiding van de gesprekken die 
met ondernemers gevoerd zijn in het 
kader van de Detailhandelsvisie hebben de 
ondernemers van het Dillenburgplein de 
handen ineen geslagen. Ze werken, gesteund 
door een groot draagvlak, samen in een 
zogenoemde Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ). Onze rol hierin is een faciliterende. 
Ook voor het centrum van Ridderkerk 
wordt gewerkt aan een BIZ.

Lokale ondernemers
Bij de gunning van gemeentelijke 
opdrachten hebben we aandacht voor 
lokale ondernemers.
De bedrijfscontactfunctionaris – het 
aanspreekpunt voor ondernemers - is ook 
voor onze medewerkers herkenbaar en 

vindbaar in de organisatie. Dat bevordert de 
verbinding tussen gemeente en bedrijven. 
Dankzij uitbreiding van de formatie kunnen 
we ondernemers optimaal ondersteunen 
en onze strategische kracht in de regio 
inzetten om bij te dragen aan de gezonde 
economie van Ridderkerk.

Ridderkerk is aangesloten bij het 
Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR). 
Dat heeft als doel om werkgevers in 
onder andere Ridderkerk te ondersteunen 
in hun personeelsvraag. Vanuit deze 
doelstelling worden mensen aan werk 
geholpen: mensen met een uitkering, 
jongeren, ouderen of mensen die - om 
welke reden dan ook - een afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt. De lokale adviseur 
van het WSP BAR neemt als centraal 
aanspreekpunt de vraag van werkgevers uit 
handen nemen en zorgt voor afstemming 
met andere instanties en gemeenten. 
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Ook PostNL koos voor Cornelisland.

Machinefabriek A. Ruinard tekent voor Cornelisland. Foto rechts: BIZ Dillenburgplein van start.



D U U R Z A A M H E I D

Wij zetten stevig in op duurzaamheid. Het is geen modegril, maar pure 

noodzaak - in het belang van onze kwetsbare planeet en toekomstige 

generaties. Daarom steken we er ook geld in, in de overtuiging dat zich 

dit later terugbetaalt. De gemeenteraad heeft hiervoor het Milieu- en 

Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 vastgesteld.

Als we ruimtelijke plannen maken, spelen 
duurzaamheid en klimaatbestendigheid 
daarin een belangrijke rol.

Dat is ook het geval bij het uitwerken 
en uitvoeren van het Integraal 
Accommodatieplan (IAP). Op natuurlijke 
momenten worden stappen gezet om 
besparings- en duurzaamheidsdoelstellingen 
te behalen. Voorbeelden zijn het toepassen 
van LED-verlichting en het groen inkopen 
van stroom en gas.

We willen nog stappen zetten om te komen 
tot een kenniscentrum duurzaamheid. En 
we gaan door, samen met marktpartijen, 
met het faciliteren van inwoners die 
behoefte hebben aan laadpalen voor hun 
elektrische auto.

Afval
De komende jaren willen we de 
hoeveelheid niet-recyclebaar afval sterk 
verminderen. Het project “Van afval naar 
grondstof” moet ertoe leiden, dat 75 
procent van het afval in Ridderkerk op 
zo’n manier wordt aangeboden dat het 
als grondstof voor andere producten kan 
dienen. Voor onze inwoners organiseren 
we voorlichtingsbijeenkomsten over de 
noodzaak om afval beter te scheiden.

In eigen huis - binnen de ambtelijke 
organisatie - is al eerder een campagne 
gestart om intern afval beter te scheiden. 
In de gemeentelijke gebouwen staan 
afvalstations waar het afval gescheiden 
wordt ingezameld.

Nul-op-de-meter
Op verzoek van de gemeenteraad is 
een pilot gestart voor het bouwen van 
zogenoemde nul-op-de-meter woningen 
en het aanpassen van bestaande woningen 
tot energieneutrale woningen. Ook in 
de prestatieafspraken, die onlangs met 
Woonvisie zijn gemaakt, komt dit aan de 
orde. In het centrum worden in de nabije 
toekomst nul-op-de-meterwoningen 
gebouwd.

Zonnepanelen
Met hulp van de subsidieregeling 
Stimulering Duurzame Energie kunnen 
op het dak van De Fakkel zonnepanelen 
worden gelegd. De zon helpt ook bij de 
stroomvoorziening van het nieuwe gemaal 
PO1 aan de Poesiatstraat.

Energiecoöperatie
In 2015 hebben plaatselijke partners en 
inwoners de lokale energiecoöperatie De 
Groene Stroom opgericht. De coöperatie is 
een burgerinitiatief. Doel is verduurzaming 
van de energievoorziening in Ridderkerk. 

Wijk West
Onderdeel van de proeftuin ‘De burger aan 
zet in wijk West’ is het verduurzamen van 
de wijk. Met inwoners is een werkgroep 
Duurzaamheid & Energie opgericht. 
De oprichting van het Repair Café en 
de toepassing van LED-verlichting in 
achterpaden zijn de eerste resultaten van 
de werkgroep.

Energieloket
In regionaal verband is een energieloket 
ingericht waar inwoners voor onafhankelijk 
en deskundig maatwerkadvies over 
energiebesparing terecht kunnen. Deze 
zogenaamde WoonWijzerWinkel heeft ook 
een reizend filiaal, de WoonWijzerWagen. 
Die heeft inmiddels al een bezoek gebracht 
aan Ridderkerk.
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< Duurzaamheidskring op bezoek bij Quooker.

< Het Repair Café in wijk West.



S P O RT  E N  S C H O L E N

Met enthousiasme en succes wordt in Ridderkerk gewerkt aan het 

terugdringen van onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid.

Op het gebied van voor- en vroegschoolse activiteiten zijn goede resultaten 

geboekt, die de toets der kritiek van de onderwijsinspectie kunnen doorstaan.
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Het Taalpunt werkt aan het terugdringen 
van laaggeletterdheid. De vrijwilligers zijn 
niet alleen actief in de bibliotheek, maar 
trekken ook de wijken in, om de drempel 
nog lager te maken. Er is een plaatselijke 
werkgroep Laaggeletterdheid gevormd, 
waarin verschillende organisaties met elkaar 
samenwerken.

Integraal Accommodatieplan
De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd 
met het Integraal Accommodatieplan (IAP). 
Het is het startpunt van een traject dat 
enkele jaren gaat duren, en dat onder meer 
moet leiden tot een goede spreiding van 
sportvoorzieningen over de gemeente, goed 
bereikbaar voor onze inwoners. Het plan 
gaat over sloop, renovatie en nieuwbouw 
van sportgebouwen, het verduurzamen 

van vastgoed, verplaatsen van (sport)
verenigingen en verleggen en uitbreiden van 
sportvelden. Ook willen we op basis van dit 
plan investeren in onderwijsvoorzieningen, 
zoals nieuwbouw en renovatie.
Uitvoering van de plannen geeft 
mogelijkheden voor nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. Die zijn belangrijk 
voor zowel de uitstraling van de 
desbetreffende wijken als de financiering 
van de plannen uit het IAP.
Het spreekt vanzelf dat de uitwerking van 
het IAP zal plaatsvinden in nauw overleg 
met alle betrokkenen.

Bewegen
Sport en bewegen zijn een essentieel 
onderdeel van het leven. Het draagt bij 
aan een gezonde, actieve, duurzame, 

sociale en veilige samenleving. Boven zijn 
sport en bewegen leuk om te doen. Voor 
iedere inwoner van Ridderkerk moet een 
beweegaanbod beschikbaar zijn, zodat 
iedereen een leven lang actief kan meedoen, 
ongeacht de mentale of fysieke conditie. 
Deze visie is de basis voor de door de 
gemeenteraad vastgestelde nota Bewegend 
verbinden. De uitwerking vindt plaats in 
samenwerking met stichting Sport en 
Welzijn.
 
Gezonde voeding
Het Natuur-, Milieu- en Educatiecentrum 
heeft het initiatief genomen om een 
‘proefbus’ in te zetten. Leerlingen van 
basisscholen worden daarin op een leuke 
manier geïnformeerd over gezonde voeding. 
Het is een voorbeeld van participatie 
waarvan de overheid geen trekker is 
en dat een duidelijk maatschappelijk 
doel dient. Het stimuleren van gezond 
eten en daarmee de gezondheid van 
kinderen bevorderen, is iets dat ons 
allemaal aan gaat. Het past bij de 
beweging van burgerparticipatie naar 
overheidsparticipatie.

Het Taalpunt werkt aan terugdringen laaggeletterdheid.

Links: huldiging van de schoolvoetbalkampioenen 2016. Rechts: de proefbus op het Koningsplein.



R U I M T E L I J K E  O N T W I K K E L I N G E N 
E N  WO N E N

Vanaf 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Eén wet die alle 

wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, houden 

we nu al rekening met deze nieuwe wet.
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Toekomstvisie
De toekomst voorspellen gaat niet, 
maar voorbereiden op de toekomst 
moet wel. Daarom stellen we, samen 
met de gemeenteraad en inwoners, een 
Toekomstvisie Ridderkerk op. Het wordt 
een integrale omgevingsvisie voor onze 
gemeente met een doorkijk naar 2035. De 
Toekomstvisie, inclusief een herijking van 
het verkeerscirculatieplan, bevat kaders 
voor ruimtelijke ontwikkelingen en plannen.

Wonen 
Het thema wonen zal in de Toekomstvisie 
een prominente rol spelen. Daarnaast 
gaat het over de beschikbaarheid van 
voorzieningen op wijkniveau of centraal 
op één plaats in de gemeente. Het is dan 
ook logisch dat gelijktijdig met het traject 
van de Toekomstvisie ook het Integraal 
Accommodatieplan (IAP) en het project 
afvalscheiding en -inzameling zijn gestart. 

De beide laatste projecten hebben immers 
invloed op de openbare ruimte. Daarmee 
kunnen we dan direct rekening houden. 

Met Woonvisie zijn prestatieafspraken 
gemaakt voor de periode tot 2020. Doel 
is samen te werken en bij te dragen aan 
een gezonde regionale woningmarkt, 
een evenwichtige bevolkingsopbouw en 
leefbare wijken. Afgesproken is onder meer 
dat lokale woningzoekenden voldoende 
kans moet hebben op een betaalbare 
woning. Verder zijn afspraken gemaakt 
over verduurzaming van woningen 
(zonnepanelen, nul-op-de-meterwoningen), 
het zelfstandig kunnen wonen van ouderen 
met een zorgvraag, en het aanpassen van 
bestaande woningen aan de eisen van de 
tijd.

Woonvisie is volgens plan bezig met de 
herontwikkeling van het gebied tussen de 
Rotterdamseweg en de Koninginneweg. Met 
de bouw van nieuwe woningen is inmiddels 
gestart en ook de leefomgeving wordt 
anders. De riolering wordt vervangen, 
zodat de kans op natte voeten aan de 
Benedenrijweg minder wordt. Als dat 
gebeurd is, komen er ook weer nieuwe 
bomen langs de straat. 

De bouw van de laatste fase van het 
Centrumplan vordert gestaag. De 
bebouwing rond het Koningsplein wordt 
daarmee voltooid.
 
Voor bedrijventerrein Donkersloot 
wordt een pilot Omgevingsplan 
opgesteld, vooruitlopend op de nieuwe 
Omgevingswet. In het participatietraject 
is aandacht voor bestrijding van leegstand 
en herstructurering. Indien dat mogelijk 
is, wordt medewerking verleend om 
bestaande bedrijfsgebouwen om te bouwen 
tot woningen. Het eerste voorbeeld is er 
al op een andere plek in de gemeente: de 
Castagne-appartementen in een voormalig 
kantoorpand aan de Kastanjelaan.



Nieuwbouw
Nieuwbouwprojecten zijn er onder 
andere in Park Bolnes en de Riederwerf. 
Na de vlotte uitgifte van de woningen 
in het Nieuwe Zand lijkt de bouw van 
twee woontorens bij De Schans na een 
periode van stilte weer haalbaar. Met zoveel 
woningbouw die aanslaat bij de markt van 
woningzoekenden kan gesteld worden 
dat Ridderkerk goed uit de huizencrisis is 
gekomen. 

Boomgaard
Met de eigenaar van de boomgaard op de 
hoek van de Rijksstraatweg en de Noldijk 
is overeenstemming bereikt over de 
ontwikkeling van een moderne boomgaard. 
Het einde van een langlopend dossier komt 
daarmee in zicht.
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Nieuwbouw in Het Zand. Daaronder: kantoren worden omgevormd tot appartementen

Eerste paal voor nieuwe huizen tussen de Rotterdamseweg en Koninginneweg.



G RO E N  E N  R E C R E AT I E

De bestuurlijke afstemming in de regio over de inrichting en het beheer 

van groen en recreatiegebieden gebeurt in de Landschapstafel IJsselmonde. 

In de vergaderingen van de Landschapstafel is het zoeken naar andere 

financieringsbronnen voor het beheer en onderhoud van groengebieden een 

vast onderwerp.
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De rol van het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde in het beheer van groen- 
en recreatiegebieden is een ander 
discussiepunt. Op dit moment worden 
diverse toekomstscenario’s uitgewerkt. In 
2016 wordt hierover een voorstel aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Waal
De Landschapstafel heeft voor onze 
inwoners ‘Waal-avonden’ georganiseerd. Op 
deze bijeenkomsten is met omwonenden, 
ondernemers en andere belangstellenden 
gesproken over een visie op de Waal. De 
visie is nodig om de kwaliteiten van de 
Waal beter te beschermen en benutten, 
zodat sfeer en geschiedenis bewaard 
blijven. Daarnaast wordt ook gezocht naar 
(haalbare) nieuwe ideeën en initiatieven 
voor de Waal.

Waalbos
Na een lange stilte is het beheer van het 
Waalbos geregeld en is met de inrichting 
daarvan begonnen. Vrijwilligers hebben 

zich verenigd in de Stichting Natuurbeheer 
Waalbos om het gebied te onderhouden. 
Daarnaast wil de stichting allerlei 
activiteiten in het gebied organiseren. 
Zo zijn er plannen voor een heemtuin, 
een vlinderweide en een gebouwtje met 
mogelijkheden voor tentoonstellingen en 
schoolbezoek. Ook denkt men aan een 
stukje vlascultuur, een bijvriendelijke tuin 
en aan akkernatuur. Daarnaast staat er een 
schaatsbaan op de planning voor de IJsclub 
Rijsoord.

Crezéepolder
Onder de vlag van Deltapoort is de 
omvorming van de Crezéepolder tot 
overloopgebied bij hoge waterstanden 
en gelijktijdig de realisatie van een nieuw 
recreatiegebied gestart. 

Wie over de Oostmolendijk rijdt of 
wandelt, ziet – kijkend in de richting van de 
Noord - het gebied vorm krijgen.

Recreatieve routes
In 2015 zijn 13 recreatieve routes op 
IJsselmonde gelanceerd. Dit zijn wandel-, 
fiets- en kanoroutes, die via een app te 
downloaden zijn. De horecaondernemingen 
langs de routes zijn hierbij betrokken en 
promoten deze. De Landschapstafel zorgt 
voor behoud en verbetering van de routes.



C U LT U U R

Cultuureducatie
Bij het begin van de collegeperiode was 
niet te voorzien dat Stichting ToBe failliet 
zou gaan. Nu is dat de werkelijkheid en 
hebben wij een tijdelijk contract gesloten 
met de stichting Cultuureducatie Zuid-
Holland-Zuid. De voortgang van de 
muzieklessen in Ridderkerk is hiermee tot 
aan de zomervakantie veilig gesteld. Vóór de 
zomervakantie besluiten we hoe we verder 
gaan met cultuureducatie in Ridderkerk.
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F I N A N C I Ë N 
O P  O R D E
De financiële positie van Ridderkerk is 
gezond. De begroting is sluitend, en een 
reële lastenverhoging voor onze inwoners 
kon tot nu toe achterwege blijven. Iedereen 
die in 2016 een aanslag gemeentelijke 
heffingen en belastingen van de gemeente 
heeft ontvangen, heeft eenmalig een korting 
van € 125,-- op het bedrag van de aanslag 
gekregen. Het initiatief daartoe werd 
door de gemeenteraad genomen, bij de 
behandeling van de begroting voor 2016.

De begroting van Ridderkerk heeft een 
nieuwe opzet en indeling gekregen, in 
samenspraak met de gemeenteraad. 
Daarnaast is er een Begroting-in-één-
oogopslag gemaakt. Inwoners kunnen 
zo makkelijk zien waar het geld van de 
gemeente vandaan komt en waaraan het 
wordt besteed. Wie nog meer wil weten, 
kan op de website van de gemeente de 
complete begroting nieuwe stijl vinden.

Op verschillende manieren hebben we 
bij onze inwoners de aandacht gevestigd 
op de betekenis van ons cultureel 
erfgoed. Onder meer met een mooie 
tentoonstelling ‘Archeologie in Ridderkerk’ 
in het gemeentehuis. Onderdeel van de 
tentoonstelling waren onder andere 
aardewerk en gebruiksvoorwerpen uit de 
steentijd en bronstijd, bronzen munten 
uit de Romeinse tijd en vondsten uit de 
Middeleeuwen.

We hebben eigenaren van gemeentelijke 
monumenten geïnformeerd over de 
mogelijkheden voor ondersteuning bij het 
onderhoud van hun bezit.

Het Huys ten Donck
Voor het gebied rondom Het Huys ten 
Donck gaan we een totaalvisie opstellen. 
Een haalbaarheidsonderzoek is daar 
onderdeel van. In dit onderzoek wordt de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en 
Het Huys ten Donck verbonden met de 
Toekomstvisie voor Ridderkerk.Cultuurhistorie

We hebben oog voor cultuurhistorische en 
archeologische waarden in onze gemeente. 
Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 
paragrafen hierover in bestemmingsplannen. 
Het bureau Dorp, Stad en Land heeft 
cultuurhistorisch onderzoek in het centrum 
van Ridderkerk uitgevoerd. De uitkomsten 
daarvan worden meegenomen bij het 
opstellen van ruimtelijke plannen.

Geldles door wethouder Tineke Keuzenkamp 
(financiën).



D I E N S T V E R L E N I N G

De ‘rapportcijfers’ die de inwoners van Ridderkerk in 2015 aan het 

gemeentebestuur hebben gegeven, geven gemiddeld hetzelfde beeld als over 

2014. Opnieuw zijn ze beter dan de landelijke trend. De cijfers staan in het 

jaarlijkse onderzoek ‘Waar staat je gemeente’, een benchmarkonderzoek naar 

de waardering van de inwoners voor hun gemeente.

18

Deze waardering wordt gemeten 
op vijf verschillende burgerrollen: de 
burger als klant, als kiezer, als partner, 
als belastingbetaler en als onderdaan. 
Ook andere gemeenten doen mee aan 
dit onderzoek. Zo kan Ridderkerk de 
resultaten van het onderzoek vergelijken 
met andere gemeenten. De verschillen 
tussen de rapportcijfers van Ridderkerk 
en die van andere gemeenten zijn daarbij 
interessanter dan de absolute hoogte ervan.

De burger als klant heeft in het onderzoek 
van 2015 het beste rapportcijfer gekregen, 
een 7,4. Het rapportcijfer van de Burger 
als wijkbewoner is een 7,1. Het cijfer voor 
de Burger als onderdaan is met 6,5 iets 
gestegen. Dat geldt ook voor de Burger 
als belastingbetaler, van 6,0 naar 6,2. Bij 

de Burger als kiezer ging het cijfer van 6,0 
naar 5,9. De rapportcijfers van de overige 
burgerrollen (klant, partner) zijn gelijk 
gebleven.

Gemeente-app
Bij een goede dienstverlening hoort dat 
inwoners bij ons terecht kunnen als iets 
niet goed gaat. Zo is voor meldingen over 
de buitenruimte een gemeente-app in 
gebruik genomen. Deze digitale werkwijze 
voorziet in een behoefte. Inwoners kunnen 
op makkelijke manier iets melden, en wij 
kunnen daar snel op reageren.

Bij die goede dienstverlening horen ook de 
aanstelling van knelpuntencoaches en de 
coördinatie van klachtenbehandeling in de 
organisatie.
 

Telefonische bereikbaarheid
Op 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke 
regeling BAR-organisatie van start gegaan. 
Uitgangspunt was, dat de inwoners 
niets van deze ambtelijke samenvoeging 
mochten merken, behalve als dat positief 
was. Na de samenvoeging verliepen de 
telefonische contacten van inwoners met 
de gemeente niet goed. Er waren lange 
wachttijden. Vooral de medewerkers van 
het domein Maatschappij waren soms slecht 
bereikbaar. Daarvoor is nu een afzonderlijk 
klantcontactcentrum (KCC) ingericht. De 
wachttijden zijn inmiddels minimaal, maar 
we blijven de telefonische bereikbaarheid 
goed monitoren.



C O M M U N I C AT I E

Communiceren doen we allemaal en bij alles wat we doen. Bestuurders en 

medewerkers zijn dag in dag uit met communicatie bezig. In gesprekken, 

in brieven, in vergaderingen en overleggen. Specifieke hulpmiddelen 

ondersteunen deze communicatie.
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De gemeenterubriek Gemeentejournaal 
in huis-aan-huisblad De Combinatie is 
omgevormd tot De Blauwkai. We willen 
onderwerpen die met het gemeentelijke 
beleid te maken hebben op een vlotte, 
prettig leesbare manier aan de orde te 
stellen. Daarin is ook ruimte voor de 
verhalen en ervaringen van onze inwoners.

De website van de gemeente is vernieuwd 
en aangepast aan de richtlijnen van de 
rijksoverheid voor een goed toegankelijke 
website. De zoekfunctie is verbeterd. Ook 
de begroting is nu digitaal te vinden. 

Met de invoering van webcare is een nieuw 
kanaal voor digitale dienstverlening aan 
onze inwoners geopend. Door middel van 
webcare kunnen we vragen van inwoners 
rechtstreeks via sociale media zoals Twitter 
beantwoorden. Ook volgen we actief de 
discussies op sociale media. Op die manier 
zijn we snel, op een eigentijdse manier op 
de hoogte van de geluiden en opinies uit de 
samenleving, en kunnen we daarop adequaat 
reageren.

Het historische centrum van Ridderkerk, met rechts de Blauwkai: de steen waar in vroeger tijden Ridderkerkers bijeen kwamen om nieuwtjes uit te wisselen.
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