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Ridderkerk, januari 2022
Bestuur, fractie en leden van Leefbaar Ridderkerk
N.B. Mocht u naar aanleiding van dit programma nog vragen hebben, dan kunt u ze stellen via het contactformulier op onze website
www.leefbaarridderkerk.nl
Vormgeving: Drukkerij Sanders, www.sanders.nl
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VERKIEZINGSPROGRAMMA

HIERBIJ BIEDEN WIJ U ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA AAN VOOR DE PERIODE 2022-2026.
Samen met jou voor een Leefbaar Ridderkerk!
Samen sta je sterker! Daarom nodigen wij alle

Het uitgangspunt voor Leefbaar Ridderkerk was, is en

Ridderkerkers uit om de mouwen op te stropen en

blijft dat er naar de mening van de inwoners geluisterd

samen met ons te werken aan ons motto:

moet worden. Inspraak van bewoners is voor ons

“Schoon, heel en veilig”

belangrijk omdat we willen weten wat er leeft en
speelt in ons dorp.

Met ons verkiezingsprogramma willen we ervoor
zorgen dat de gemeente nog meer betekenis krijgt
voor haar inwoners. We hebben het al vaker gezegd
en handelen hier ook naar: Het gemeentebestuur is er
voor haar inwoners en niet andersom

Wat ons betreft geldt dan ook:

“DE MENSELIJKE MAAT MOET
TERUG IN HET RIDDERKERKSE ”

Sinds de oprichting van Leefbaar Ridderkerk zetten we

infrastructuur, openbaar vervoer, duurzaamheid,

ons, zowel binnen de fractie als de gemeenteraad, met

groenvoorzieningen, klimaat, sportfaciliteiten en het

veel enthousiasme en grote zorgvuldigheid in om te

terugdringen van zwerfafval.

werken aan onze kernwaarden: “Schoon, heel en veilig”
om dit zodoende constant aandacht te geven en te

We zijn ons er terdege van bewust dat wet- en

blijven nastreven.

regelgeving moeten worden nageleefd bij het afwegen
van besluiten, waarbij we juist graag het gesprek met

Met uw vertrouwen in onze partij kunnen onze

u aangaan. Ook in de nieuwe raadsperiode zullen wij

kandidaten op belangrijke zaken voor alle inwoners nog

er voor u zijn, zowel in de wijken, via internet en social

steviger inzetten en de resultaten blijven verbeteren.

media.

Enkele voorbeelden hiervan zijn (verkeers)veiligheid

Wij staan dan ook open voor uw mening en horen

in en rondom Ridderkerk, zorg, woningbouw,

graag wat er verbeterd kan worden.
Het Bestuur en de Fractie van Leefbaar Ridderkerk
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VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

een veilig digitaal aanbod, maar ook met flexibele openingstijden.

Leefbaar Ridderkerk is een groot voorstander van veilige

Immers, tijden veranderen en dus ook in Ridderkerk.

verkeerssituaties aangezien die belangrijk zijn voor veilige

Een openstelling van winkels op zondag is ook voor Leefbaar

mobiliteit in ons dorp. Gevaarlijke verkeerssituaties houden wij

Ridderkerk bespreekbaar, mits op vrijwillige basis. Het is

tegen het licht.

vervolgens aan de ondernemer om hier wel of geen gebruik van te
maken en de gemeente biedt de faciliteiten.

Leefbaar Ridderkerk zal zich blijven inzetten voor goed openbaar
vervoer. Dat geldt zeker ook voor vervoer over water. De Waterbus

Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid

heeft inmiddels zijn nut al bewezen en is een betrouwbare

voortdurend wordt gestimuleerd en in stand wordt gehouden. Ook

verbinding geworden. Een vaste oeverbinding blijft voor ons

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).

onbespreekbaar want de verkeersdruk in met name de wijk
Bolnes is nu al hoog.

Het winkelcentrum van Ridderkerk ondergaat momenteel een
metamorfose. Het centrum van Ridderkerk en de buitenruimte

Investeringen in Hoogwaardig Openbaar Vervoer moeten nut

moeten weer aantrekkelijk worden. Dit moet direct gebeuren na

en noodzaak hebben en daadwerkelijk rendement opleveren.

voltooiing van de renovatie van het winkelcentrum. Leegstand

Inmiddels zijn door bezuinigingen veel ‘dunne’ buslijnen komen

moet teruggedrongen worden en het Koningsplein moet een

te vervallen. Een blijvend aandachtpunt is voldoende aanbod van

uitnodigend horecaplein worden.

vervoersmogelijkheden vanuit alle wijken. Niet alleen van en naar
Rotterdam, maar ook naar de omliggende gemeenten.
bus 4 minuten sneller door Ridderkerk te laten gaan rijden op

GOED ONDERWIJS
IN EEN VEILIGE LEEROMGEVING

termijn. Dat is wat Leefbaar Ridderkerk betreft onacceptabel.

Goed onderwijs blijft één van de belangrijkste bouwstenen

Openbaar vervoer moet beter en vooral slimmer! Dat is waar

waarmee de ontwikkeling van elk individu kan worden gerealiseerd.

we ons sterk voor willen maken binnen de Metropoolregio

Goed onderwijs geeft iedereen de mogelijkheid om kansen te

Rotterdam-Den Haag.

creëren om aan onze complexe samenleving te kunnen deelnemen.

In de afgelopen periode zijn fietsverbindingen, waaronder

Opvoeding is een taak die ouders voor hun rekening moeten

zogeheten fiets-highways, flink uitgebreid. Het aanbod aan goede

nemen. Daarnaast blijft gemeentelijk toezicht op schooluitval

ondersteunende voorzieningen, zoals bewaakte fietsenstallingen

en verzuim, evenals voortijdig schoolverlaten, wat Leefbaar

in bijvoorbeeld winkelcentra, is nog onvoldoende. Zeker met de

Ridderkerk betreft, een belangrijk aandachtspunt.

In de afgelopen periode zijn miljoenen gereserveerd om de

komst van diefstalgevoelige elektrische fietsen moet dit beter
geregeld gaan worden.

Jeugdzorg in de scholen en laagdrempelige hulp voor ouders en
kinderen is noodzakelijk. Dankzij een motie van Leefbaar Ridderkerk

Gelet op het aantal ongevallen op rotondes wil Leefbaar

is dit geregeld. Een school heeft een belangrijke signaalfunctie.

Ridderkerk wederom kritisch kijken naar de veiligheid op

Korte lijnen naar de hulpverlening zorgen voor preventieve aanpak.

fietspaden. De verkeersveiligheid moet zo snel mogelijk onder

Hier hebben kinderen, ouders en school baat bij.

de loep genomen worden en aanpassingen ook daadwerkelijk
uitgevoerd worden.

In iedere wijk van Ridderkerk moeten voldoende basisscholen
zijn, die goed bereikbaar zijn. Door integratie van scholen in de

EEN STERKE LOKALE ECONOMIE

wijk wordt sociale samenhang en cohesie gestimuleerd. Goede
beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur

In de afgelopen periode hebben veel lokale ondernemers zeer

zijn belangrijk voor integratie. De gemeente is verantwoordelijk

moeilijke tijden doorgemaakt vanwege de coronacrisis. Dit virus

voor de kwaliteit van onderwijs, voorzieningen in de wijken en

is echter niet zomaar verdwenen uit onze samenleving en daarom

goede huisvesting. We maken ons zorgen om de luchtkwaliteit in

zullen we onze lokale ondernemers moeten steunen in deze fase.

de scholen. Leerlingen en personeel verblijven er heel wat uren

Leefbaar Ridderkerk vindt dat we ons als gemeente nog meer

in de week. Tezamen met onderwijsinstanties moeten we ervoor

moeten inzetten voor onze lokale economie. Dat kan met

zorgen dat er voorzieningen komen die een goede luchtkwaliteit

financiële hulp, ondersteuning (indien nodig) bij organiseren van

garanderen.
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ZUINIG OP CULTUUR EN HISTORIE
Ridderkerk heeft een mooie historie. We moeten zuinig zijn op ons

HET NIEUWE AFVALPLAN
ONDER DE LOEP

cultureel erfgoed. Leefbaar Ridderkerk zet zich in om dat erfgoed

Het nieuwe afvalplan is inmiddels uitgerold. Er is een blauwe

te koesteren. Te vaak zijn er in het verleden keuzes gemaakt uit

container voor papier bijgekomen en het plastic wordt weer

financieel oogpunt, waarbij onze historie het moest ontgelden.

gezamenlijk met het restafval in de oranje container aangeboden.

Het oude raadhuis is hiervan een goed voorbeeld. Panden met

Dat leidt tot overvolle containers, terwijl het uitgangspunt was

historische waarde moeten kunnen rekenen op onze steun en

om de hoeveelheid restafval te verkleinen. Vanaf januari gelden

aandacht. Historische ontwikkelingen, zoals scheepsbouw en

ook nieuwe regels en tarieven. Biedt u meer restafval aan dan

vlascultuur, die Ridderkerk groot gemaakt hebben, moeten de

gewenst, dan moet u extra betalen. Dat leidt bij veel inwoners

nodig aandacht krijgen om onze eigen identiteit te behouden. De

tot ergernis en irritaties. Leefbaar denkt dat deze ontwikkeling

Oudheidskamer, gerund door vrijwilligers, is een mooi voorbeeld

kan zorgen voor meer zwerfafval en illegale dumpingen in de

van het bewaren van onze historie, die wij doorgegeven aan onze

buitenruimte. Dat zullen we moeten voorkomen.

kinderen. Dat maakt dat men zich “thuis” voelt in Ridderkerk.
Verwerking van afval is een gezamenlijke taak, waarbij de
Ons gemeentehuis blijft ons gemeentehuis. Naamsveranderingen

gemeente voldoende faciliteiten moet bieden. Een mogelijkheid

zijn niet aan de orde. Dit huis is van onze inwoners. Een plek waar

die onderzocht moet worden is dat, naast het kosteloos aanbieden

huwelijken worden voltrokken en het centrale middelpunt van

van grofvuil in de milieustraat van de Noord-polder, dit ook

ons gemeentebestuur. De nieuwe locatie van de bibliotheek in

mogelijk gemaakt kan worden voor restafval voor inwoners van

de hal het gemeentehuis is verre van ideaal. De huidige indeling

Ridderkerk. Daarnaast realiseren we ons ook dat niet iedereen

maakt de hal onoverzichtelijk en rommelig. Ons inziens moet de

met eigen vervoer naar de milieustraat kan komen. Leefbaar wil

bibliotheek worden ondergebracht in een goede locatie waar de

ook de mogelijkheden onderzoeken om per kwartaal in de wijken

bibliotheek volledig tot zijn recht komt.

een container te plaatsen voor grofvuil/ restafval.

RIDDERKERK SCHOON EN GROEN

OOG VOOR NATUUR EN KLIMAAT

Leefbaar Ridderkerk wil de leefomgeving naar wensen van de

Door op strategische plaatsen in parken, bermen en plantsoenen

inwoners inrichten. Inspraak speelt hierbij een belangrijke rol.

minder vaak te maaien krijgt de natuur meer ruimte zich te

Dat geldt ook voor het groenbeheer. Een groene leefomgeving

ontwikkelen. Het maaien gebeurt dan in fases, waardoor meer

is van onschatbare waarde. In de afgelopen periode zou er al op

variatie ontstaat. Bijen en vlinders vinden er hun voedsel en de

ingezet worden. Dit is niet van de grond gekomen. Dat moet en

kosten voor het beheer gaan omlaag. We hebben niet voor niks

kan beter! Sterker nog onze leefomgeving wordt er niet schoner

in de afgelopen periodes extra ingezet op vlinderstroken en

op. Zwerfafval en restafval bij vuilcontainers lijken alleen maar

bijenlinten. Waarbij niet uit het oog verloren mag worden dat de

toe te nemen.

verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

Tijdens de opschoondagen - waar Leefbaar Ridderkerk elk jaar

Leefbaar Ridderkerk wil dat bij nieuwbouw rekening gehouden

een bijdrage levert - signaleren we in de openbare ruimten,

wordt met vogels en vleermuizen. Deze dieren ruimen veel lastige

onder andere bij scholen en sportclubs, een enorme hoeveelheid

insecten zoals muggen op. Daarnaast is een gezonde vogel- en

zwerfafval. Onacceptabel hoe de omgeving vervuilt. Er dient dan

vleermuizenstand tegenwoordig een wettelijke voorwaarde om in

ook meer aandacht te komen voor het schoonhouden van onze

de toekomst sloop en nieuwbouw te kunnen realiseren. We zullen

buitenruimte.

kansen moeten opzoeken met betrekking tot biodiversiteit, zoals
groene daken, groenere tuinen, minder stenen en inhaken op

Kleinschalig onderhoud in samenspraak en samenwerking met

nieuwe innovaties op het gebied van waterberging. Ons klimaat

inwoners en wijkonderhoudsploegen kan tot goede resultaten

wordt onstuimiger en wateroverlast heeft in Ridderkerk al eerder

leiden. Leefbaar Ridderkerk wil zo de eigenverantwoordelijkheid

tot grote problemen geleid. Creatieve oplossingen zijn niet alleen

bij de burgers stimuleren en de saamhorigheid in de wijken

noodzakelijk, maar ook zeer gewenst.

terugbrengen.
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ZUINIG OP ONZE BOMEN

Alleen wat ons betreft gaan we nog een stapje verder.

In Ridderkerk staan veel bomen. Dat moet zo blijven. Leefbaar

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten ervaren burgers

Ridderkerk waakt ervoor dat het aantal bomen afneemt. Bomen

vaak veel overlast van zwaar verkeer. Het minimaliseren

zorgen voor zuurstof, vangen fijnstof af en zorgen voor een fijn

van transportbewegingen van en naar de bouw en of

leefklimaat. Wanneer bomen moeten verdwijnen, dan moet

renovatieprojecten geniet onze voorkeur hierbij. Kortom, alleen

hiervoor een goede redenen zijn. Wij vinden dat er voor gekapte

volle vrachtwagens de wijk in op gezette tijden, waarbij de

bomen op korte termijn jonge bomen teruggeplaatst moeten

vrachten onderling door verschillende partijen/leveranciers

worden. We kiezen hierbij voor inheemse boomsoorten die goed

efficiënt zijn afgestemd. Levering op een moment dat het echt

zijn voor vogels en insecten. Bomen die veel overlast veroorzaken

nodig is, zonder veel voorraad. Afval van de bouwplaats kan met

(pluizen/stof) genieten niet onze voorkeur.

lege auto’s retour genomen worden. Dit met als doel CO2-reductie
in Ridderkerk te stimuleren. Daarnaast leiden minder vrachtauto’s

DIERENHULP VERDIENT ONZE STEUN

in de wijken tot minder overlast en ongevallen.

Jaarlijks worden er honderden zieke en gewonde dieren

Leefbaar Ridderkerk vindt dat er maximale steun moet zijn voor

aangetroffen op straat.

haalbare en betaalbare plannen met betrekking tot duurzame

Wij vinden dat de gemeente een taak heeft om voor deze

energieprojecten vanuit de bewoners zelf. Immers, vaak ontstaan

dieren een geschikt onderkomen te zoeken. Niet alleen voor

de beste ideeën voor de wijk bij de bewoners zelf.

huisdieren, maar ook voor wilde dieren. Er zijn deskundige
dierenhulporganisaties in Ridderkerk actief die met vrijwilligers
werken. Deze organisaties verdienen onze steun!

WATEROVERLAST IN TOOM HOUDEN
Gescheiden systemen van regenwater en rioolwater zijn

RIDDERKERK DUURZAAM

tegenwoordig standaard in de nieuwbouw. Schoon hemelwater
dient zoveel mogelijk geloosd te worden op het oppervlaktewater,

Fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie maar ook

waardoor de capaciteit van ons rioolstelsel wordt vergroot. Dat

grondstoffen voor bouwmaterialen en dergelijke worden schaars.

leidt tot minder wateroverlast bij hoosbuien. Helaas moeten we

Efficiënt gebruik van grondstoffen, materialen en gebouwen moet

vaststellen dat het onstuimige weer van de afgelopen jaren tot

worden bevorderd. Energieneutraal bouwen wordt de toekomst.

veel wateroverlast kan leiden. Juist beheer van oppervlaktewater

Het verduurzamen van de bestaande woningen, met als

in samenhang met het afvalwater zal in goed overleg met de

doel energieverbruik te minimaliseren heeft prioriteit. Dit

waterschappen gewaarborgd moeten worden. Bestrijding van

geldt voor zowel sociale woningbouw, particulier bezit en

wateroverlast, zoals bij de Kerkweg, Mauritsweg en het centrum

appartementencomplexen met een VVE. Ook samenwerking tussen

van Ridderkerk, verdient continu onze aandacht. Onderhoud van

wooncorporaties en VVE’s dient te worden gestimuleerd.

straatwerk, en verzakkingen van weggedeeltes in de wijken moet
voortdurend de aandacht hebben en zo snel mogelijk hersteld
worden.
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RIDDERKERK EN HAAR INWONERS

De grootste nog nader te ontwikkelen woningbouwlocatie in het

Te vaak verschuilt de lokale politiek zich achter beleidsnota’s,

centrum van Ridderkerk is momenteel de Trelleborg-locatie. In de

rapporten en wensen van bestuurders. Wat op het gemeentehuis

volksmond het terrein van voormalig Bakker Rubber. De plannen

gebeurt, wordt vaak belangrijker gevonden dan wat er op straat

voor herontwikkeling tot woningbouw lopen al heel lang en

gebeurt. Politiek zou mét de mensen moeten zijn, in plaats van

lijken eindelijk wat concreter te worden. Een ontwikkeling waar

tegen de mensen. Ridderkerkers weten zelf heel goed wat nodig

wij positief tegenover staan. Het biedt namelijk een kans voor

is in hun buurt of wijk. Geef ze de ruimte en luister naar hun

honderden woningen op een centrale plek in het centrum.

problemen.
Woningbouwlocaties zullen met zorg moeten worden uitgekozen.
Inbreng van onze eigen inwoners bij participatie gemeentelijke

Het gemeentebestuur heeft hierin een cruciale rol.

projecten zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dit wordt tot op
heden niet als voldoende ervaren. Ook de communicatie met
via de vastgestelde spelregels: helder en concreet. We moeten

WONEN MET AANDACHT
VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN

geen verwachtingen wekken waar we niet aan kunnen voldoen.

Ridderkerk wordt getypeerd als een sub urbane (voorstad

Leefbaar Ridderkerk blijft stimuleren dat er zoveel mogelijk

van), groene gemeente met een gedifferentieerd aanbod

inwoners betrokken worden bij participatie. Immers:

aan woonmilieus. Uiteenlopende woonmilieus met stedelijke

inwoners dient verbeterd te worden. Participatie moet verlopen

karaktertrekken (omgeving centrum) tot uitgesproken dorpse

“Het gemeentebestuur is er voor haar inwoners
en niet andersom“

woonmilieus (omgeving Rijsoord en Oostendam). Voor Leefbaar
Ridderkerk blijft het “dorpse karakter” uitgangspunt. Dit betekent
dat er meer aandacht moet zijn voor alle leeftijdsgroepen en

Dat betekent dat onze bestuurders daadwerkelijk op de hoogte

de daarbij behorende woonwensen. Zoals appartementen voor

dienen te zijn van wat er in de wijken speelt. Elke wijk zou - wat

starters, levensloopbestendige woningen tot woonzorgzones voor

ons betreft - een maandelijks inloopspreekuur moeten hebben

ouderen. Een mooi voorbeeld waar dit gecombineerd gerealiseerd

met de verantwoordelijke wijkwethouder. Dat is laagdrempelig en

zou kunnen worden is de voormalige “Huishoudschool”.

bevordert onderlinge betrokkenheid.
Op dit moment blijven de huizenprijzen maar doorstijgen. Met als

WONEN EN LEEFOMGEVING

piek in augustus 2021 de grootste prijsstijging van koopwoningen
in afgelopen 20 jaar. De gemiddelde prijs is 17,8 procent hoger dan

We willen in Ridderkerk mooie plekken creëren om fijn te kunnen

2020! We zitten dus weer in een huizenbubbel oftewel een zeepbel

wonen en recreëren. Dat kan alleen met goede voorzieningen. Het

op de huizenmarkt. De lage rente zorgt ervoor dat mensen meer

is fijn als er op loopafstand winkels beschikbaar zijn.

kunnen lenen en drijft ook de huizenprijzen omhoog. De schaarste
aan woningen zorgt voor een marktwerking waarin de prijzen voor

Ridderkerk leent zich niet meer voor grote gebiedsontwikkelingen.

woningen nog verder oplopen. Ook de stijgende materiaalprijzen

De locaties voor nieuwbouw in Ridderkerk zijn schaars. De laatste

en te kort aan menskracht helpen niet positief mee voor nog

posities in polder ‘het Zand’ zijn ontwikkeld en worden bebouwd.

te bouwen of te renoveren woningen. Kortom een overspannen

Dat betekent dat we in Ridderkerk goed moeten kijken naar de

woningmarkt waarbij mensen bijna geen woning kunnen vinden.

kwaliteit van huidige gedateerde bestemmingen, de zogenaamde

Met name voor starters is dit helemaal een groot probleem.

locaties voor herontwikkeling. En naar potentiële kleinere
locaties, de zogenaamde postzegellocaties, welke nog vrij zijn.

Daarom wil Leefbaar Ridderkerk meer starterswoningen bouwen,

In samenspraak met omwonenden moeten deze locaties een

om de lange wachttijden op een woning voor deze doelgroep te

“passende” invulling krijgen. Dat kunnen starterswoningen zijn,

verminderen. Lasten moeten eerlijk verdeeld worden tussen de

maar ook aanleunwoningen voor ouderen.

type woningen onderling. Kortom, starterswoningen goedkoper
met vooraf overeengekomen voorwaarden t.b.v. toekomstige
doorverkoop.
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Dat zorgt ervoor dat woningen toegankelijk blijven voor starters.
Doorstromers betalen iets meer. Dat is wel zo eerlijk.

COMMUNICATIE BIJ
HERSTRUCTURERING
Herstructurering van oude wijken is en blijft een ingrijpende

En er wacht nog een grote uitdaging. De huidige woningen zullen

operatie voor direct betrokkenen. Oude wijken worden gesloopt

in rap tempo verduurzaamd (isoleren) moeten worden om de

en er worden nieuwe “duurzame” woningen teruggebouwd.

warmtevraag terug te dringen. Een belangrijke opdracht die in

Dit proces brengt veel onrust en onzekerheid voor zittende

het klimaatakkoord staat. Dit draagt zonder meer ook bij aan

bewoners met zich mee. Ook de infrastructuur, groenvoorziening,

een gezonde volkshuisvesting. Bovendien gaat het wooncomfort

bedrijvigheid en overige voorzieningen komen bij herstructurering

hiermee omhoog. Het verduurzamen van het huidige woonbestand

onder de aandacht. Daarnaast moeten we helaas vaststellen

in Ridderkerk is een “must” en kost geld. Wij zullen daarom goed

dat betaalbaarheid van woningen na herstructurering vaak een

meekijken met de ontwikkelingen op de markt en subsidies blijven

probleem wordt. Leefbaar Ridderkerk vindt dit zorgwekkend. Het

stimuleren.

komt te vaak voor dat huurders na herstructurering niet meer
terug kunnen naar hun oude wijk, omdat zij de nieuwe huurlasten

EERLIJKE WOONRUIMTEVERDELING
Leefbaar Ridderkerk wil blijvend toezien dat de voorraad

niet meer kunnen dragen. Goede communicatie is belangrijk, niet
pas als alles al in kannen en kruiken is, maar op tijd bewoners
meenemen in de plannen.

sociale huurwoningen evenredig verdeeld wordt onder
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en niet alleen
drukt op onze gemeente. Dat wordt geregeld in de verordening

RIDDERKERK IN DE REGIO

Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam sinds 2015. Helaas

Het behartigen van de Ridderkerkse belangen vraagt om

moeten we vaststellen dat het woningbouwbeleid van

samenwerking met regiogemeenten en nauwgezette aandacht

Rotterdam een negatieve invloed heeft op de Ridderkerkse

voor beleidsvorming van Provincie en Rijk. Hier blijft het

sociale huurwoningen. Huurders waarvoor geen plaats meer is

uitgangspunt dat de regie altijd in Ridderkerkse handen blijft.

in Rotterdam wijken uit naar omliggende gemeenten. Nog meer

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het huidige

goedkope sociale huurwoningen vinden wij niet wenselijk. De

samenwerkingsverband tussen Barendrecht, Albrandswaard en

samenstelling van onze woningvoorraad – koop en huur- moet

Ridderkerk (BAR) wordt regelmatig onderzocht. De belangen van

in balans zijn en in balans blijven. Alleen dan houden wij het

Ridderkerk moeten worden verdedigd. Dat kan alleen door een

Ridderkerkse voorzieningenniveau in stand.

“krachtig” gemeentebestuur. Dat Ridderkerk zijn bestuurlijke
zelfstandigheid moet blijven behouden, spreekt voor zich.
De deelname aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dient
te worden gecontinueerd op de twee pijlers Vervoer en Economie.
Ook moeten we aandacht besteden aan de samenwerking met de
Drechtsteden. Ridderkerk wordt sterker door samenwerking en
kennisdeling, maar alleen vanuit het uitganspunt dat Ridderkerk
een autonome gemeente is en blijft. Ridderkerk blijft Ridderkerk.
Wij nemen onze eigen beslissingen!
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RIDDERKERK VEILIG!
Messengeweld onder jongeren komt steeds vaker voor.

De zichtbaarheid van BOA’s wordt door Leefbaar Ridderkerk als

Inmiddels hebben we te vaak de landelijke pers gehaald met

onvoldoende ervaren. Om betere resultaten te behalen dient

steekincidenten. Het is niet “normaal” om een mes bij je te

Handhaving en Veiligheid in de portefeuille te komen van een

dragen. Strenge onverwachte controles door Boa’s en politie

wethouder, in plaats van bij de burgemeester.

zijn hier noodzakelijk. Alleen met strikte naleving van regels en

Buurtpreventie heeft alles te maken met veiligheid en

handhaving kunnen we onze Ridderkerkse jeugd beschermen.

veiligheidsgevoel. Leefbaar Ridderkerk is groot voorstander
en initiatiefnemer van buurtpreventie in alle wijken van

De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken. Hij moet de

Ridderkerk. Buurtpreventie stimuleert niet alleen het gevoel van

ruimte krijgen om zijn taken uit te voeren. Wijkagenten zijn de

veiligheid, maar betrekt bewoners ook veel meer bij ongewenste

oren en ogen in de wijk en moeten niet worden ingezet voor

ontwikkelingen in hun wijk. Projecten zoals in Bolnes, Drievliet/

andere werkzaamheden. Wijkagenten hebben een belangrijke

’t Zand, Slikkerveer en Centrum-oost zijn een groot succes.

signalerende functie. Dit valt onder de doelstellingen met
betrekking tot de invulling functie wijkagent van de Nationale

Leefbaar Ridderkerk is trots op onze goed opgeleide vrijwillige

Politie. Burgers moeten gemakkelijk aangifte kunnen doen bij

brandweer. Onze brandweerpost in het centrum van Ridderkerk

diefstal, inbraak of overlast. Aangifte mag niet worden bemoeilijkt

zorgt ervoor, dat er binnen de gestelde normtijden aangereden

door wachtlijsten of digitale beperkingen. Veel mensen besluiten

wordt bij calamiteiten. Een grote zorg is het afnemende aantal

om geen aangifte te doen vanwege lange wachttijden. Te vaak

vrijwilligers. Leefbaar Ridderkerk vindt het belangrijk dat

horen wij dat aangifte doen toch geen zin heeft. Dat geeft een

brandpreventie nog meer verbeterd en onder de aandacht

scheef en onbetrouwbaar beeld van de werkelijkheid en werkt

gebracht wordt. We zijn ook verheugd dat er een pilot gestart

criminaliteit in de hand. Aangifte doen moet altijd worden

wordt met betrekking tot een wijk-brandweerfunctionaris. Een

gestimuleerd.

motie van Leefbaar heeft dit mogelijk gemaakt.

Wapens onder jongeren is niet normaal. Goede voorlichting, zowel

De ambulance moet bij calamiteiten en ongevallen snel ter plaatse

op scholen door jongerenwerkers is een must. Indien nodig meer

kunnen zijn. De opstellocatie bij het Maasstadziekenhuis heeft

preventief fouilleren, meer camera’s en een verkoopverbod van

de aanrijtijden aanzienlijk verbeterd. Nauwlettend houden we de

messen aan jongeren onder de 18 jaar. Controle hierop is cruciaal.

aanrijtijden in de gaten. Op tijd bij een noodgeval! We zullen dit

Op straat, op school en als er negatieve vermoedens zijn desnoods

ook regelmatig bij bestuurders onder de aandacht brengen.

bij de ouders thuis.

Uw en onze veiligheid staat immers voorop!

Als blijkt dat inzet van politie op het gebied van veiligheid niet het
gewenste resultaat oplevert, is aanvullende inzet van Boa’s nodig.
Zij kunnen een belangrijke ondersteunende rol vervullen.
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GEZOND SPORTEN

TROTS OP ONZE VRIJWILLIGERS

Leefbaar Ridderkerk is van mening dat sport en spel voor iedereen

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze zijn onmisbaar. Denk

van niet te onderschatten waarde is. Saamhorigheid tussen

aan hun inzet in de sport, bij begeleiding van gehandicapten,

inwoners wordt door sportverenigingen enorm versterkt. Voor

inzet voor ouderen, hulp op scholen. Vrijwilligerswerk vanuit

Leefbaar Ridderkerk is het belangrijk dat sportverenigingen

kerken, buurtpreventie en vrijwilligersorganisaties vormen de

in Ridderkerk gelijkwaardig worden behandeld, zodat er een

fundamenten van de Ridderkerkse samenleving. Veel inwoners

gelijkwaardig speelveld ontstaat. Door het actualiseren van

van Ridderkerk verricht een bepaalde vorm van vrijwilligerswerk.

het sportbeleid zullen sportverenigingen binnen Ridderkerk

Ridderkerk is trots op haar vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers

geholpen worden met het promoten van hun vereniging. Met

zouden veel voorzieningen en activiteiten voor doelgroepen

doel om met name jongeren en ouderen te stimuleren om te

verdwijnen.

sporten en lid te worden van een Ridderkerkse vereniging. Hierbij
is het belangrijk dat sportverenigingen ook financieel gesteund

Hopelijk kunnen er vanaf 2022 weer mooie activiteiten

worden. Leefbaar Ridderkerk heeft tijdens de Begrotingsraad

georganiseerd worden. De avondvierdaagse, fietsfestijn

2021 een motie ingediend om verenigingen, die nog geen LED-

3x2, de schaatsbaan en het Koningspleinfestijn zijn hiervan

verlichting rondom de sportvelden hebben, vervroegd te voorzien

goede voorbeelden. Evenementen waarnaar door velen wordt

van deze goedkopere en duurzamere lampen. Hierdoor wordt bij

uitgekeken. Wellicht komen er nog mooie uitvoerbare ideeën bij.

de verenigingen een aanzienlijke besparing op energiekosten

Wij ondersteunen deze activiteiten.

mogelijk gemaakt.
Daarnaast moet sporten voor iedereen toegankelijk zijn. Door

HET HUISHOUDBOEKJE OP ORDE

verschillende sportprogramma’s te introduceren onder leiding

De ambitie van Leefbaar Ridderkerk is en blijft om de

van een erkend trainer van sportverenigingen binnen Ridderkerk,

gemeentelijke financiën op orde te houden, goed op de

kunnen inwoners kennis maken met verschillende sporten.

inkomsten en uitgaves van de gemeente Ridderkerk te passen.

Leefbaar Ridderkerk ziet voor het sportpark Bolnes een

De gemeentelijke heffingen dienen zo min mogelijk te worden

mooie toekomst als de toekomstvisie van SV Bolnes en de

verhoogd. Verstandig en voorzichtig handelen, beperken van de

Tennisvereniging R.L.T.C. werkelijkheid wordt. Een gezamenlijk

risico’s blijft een vereiste. Reserveringen voor grote projecten

accommodatie leidt voor beide verenigingen tot grote voordelen

welke in de afgelopen raadsperiode zijn vastgelegd dienen

en vergroot bestaansrecht in de toekomst. Na het wegvallen van

wat Leefbaar Ridderkerk nogmaals tegen het licht te worden

de Beverbol, is het van belang dat in Bolnes sportmogelijkheden

gehouden. De miljoenen die door de verkoop van de Eneco-

aangeboden blijven worden.

aandelen zijn binnengekomen zijn inmiddels voor een groot
deel gereserveerd. Met name de plannen voor herinrichting van
het Oosterpark, aangepast Hoogwaardig Openbaar Vervoer, en
renovatie van Sporthal Drievliet zijn “kosten verslindend”. Ook een
nieuwe inrichting van de Centrum Ring gaat mega-investeringen
vergen. Deze uitgaven zullen moeten worden getoetst worden op
nut, rendement en noodzaak.
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HART VOOR EEN GOEDE ZORG

HULP WAAR NODIG

Er moet door Ridderkerkers nog te vaak gewacht worden op goede

Leefbaar Ridderkerk ziet in de wet Werk en Bijstand (WWB)

zorg. In de afgelopen periode is er een motie aangenomen om

het handvat om een verantwoord beleid te voeren voor het

de wachtlijsten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per

verstrekken van bijstandsuitkeringen aan hen die niet in staat

direct op te heffen. Leefbaar Ridderkerk wil erop toezien dat hier

zijn een eigen inkomen te genereren. Indien nodig kan aanvullend

geen nieuwe wachtlijsten meer ontstaan. Mensen die geestelijke

bijzondere bijstand worden verleend. Communicatie hierover blijft

zorg nodig hebben moet dat ook geboden kunnen worden, ook zij

van essentieel belang. Het eigen verantwoordelijkheidsbesef moet

verdienen een volwaardige plek in de samenleving. De mens moet

worden gestimuleerd. Uitgangspunt is wat ons betreft dat mensen

weer centraal in plaats van het systeem.

zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien.

Sinds 2015 zijn de taken op het gebied van jeugdzorg vanuit het

Deelname aan participatietrajecten moet worden gestimuleerd.

Rijk overgedragen aan de gemeente. Voor elke doelgroep “Zorg

Social Return on Investment begint zijn vruchten af te werpen. De

op maat”. Dit heeft als consequentie dat er voortdurend gekeken

voortgang hiervan dient goed gemonitord te worden. Er moet op

dient te worden naar de voortgang van de zorg, met name van

juiste wijze ingezet worden voor minima, waarbij “voorkomen”

de jeugdzorg. Gelukkig gaat het met veel jongeren in Ridderkerk

nog altijd beter is dan “genezen”. Eenieder moet de toekomst met

goed. Voor jongeren, die meer aandacht en eventueel begeleiding

vertrouwen tegemoet kunnen zien.

nodig hebben, kunnen school en/of verenigingen een belangrijke
rol spelen. Indien noodzakelijk, gesteund door de wijkteams. Ook
hier moet blijvend worden ingezet op preventie. Samenwerking
tussen alle partners is van essentieel belang.

INZETTEN OP VOORKOMEN
VAN SCHULDEN
Er zijn helaas nog steeds te veel mensen met schulden. Leefbaar

Ook voor de WMO moet ‘zorg op maat’ het uitgangspunt zijn.

Ridderkerk wil dan ook dat de toegang tot schuldhulpverlening

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van

door preventie en voorlichting laagdrempelig blijft. Uit onderzoek

mensen die niet op eigen kracht kunnen functioneren. Het gaat

is gebleken dat goede schuldhulpverlening een voorwaarde is

bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding of ondersteuning

voor het oplossen van sociaal- maatschappelijke problemen.

om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Ondersteuning dient

Goede schuldhulpverlening bespaart kosten op het gebied

te worden gegeven die passend is bij een persoonlijke situatie.

van onder andere huisuitzettingen, maatschappelijk werk en

Wachtlijsten met betrekking tot aanvragen moeten niet meer voor

GGZ. Leefbaar Ridderkerk ondersteunt het huidig beleid en wil

kunnen komen.

maximaal inzetten op preventie en een goede samenwerking.

Helaas is het sociale isolement van ouderen vaak groot, niet
in de laatste plaats omdat velen alleen thuis wonen. Door de

NAWOORD

coronacrisis is het pijnlijke gevoel van eenzaamheid alleen

Een en ander hebben wij verwoord, zoals u gelezen heeft, in dit

maar versterkt. Leefbaar Ridderkerk vindt dit zorgelijk.

programma. Wij realiseren ons dat het onmogelijk is om alles te

Eenzaamheid verdring je niet door platforms hiervoor in te

benoemen.

richten. Er zal resultaatgericht gewerkt moeten worden om het
eenzaamheidsgevoel terug te dringen.

We hebben prachtige kandidaten klaar staan, met de mouwen
opgestroopt, die ervan overtuigd zijn dat de menselijke maat

Er wordt door het langer thuis wonen ook steeds meer een groter

weer terug moet en kan komen in Ridderkerk.

beroep gedaan op mantelzorgers. Mantelzorger word je niet dat
overkomt je. De mantelzorgpluim houden we graag in stand.

“De menselijke maat moet terug in het Ridderkerkse”

Samen mèt jou!

