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Samen maken wij Ridderkerk

Ridderkerk is een prachtig dorp. Van Bolnes, Slikkerveer, Oost, Rijsoord en het Centrum tot 
Drievliet, West, Oostendam en het Zand. Maar Ridderkerk is meer dan een verzameling wijken. 
Het zijn de ruim 45.000 inwoners die Ridderkerk maken tot wat ze is: een samenleving. Een 
samenleving die wordt gevormd door de mensen die in ons dorp wonen, winkelen, vrienden 
ontvangen, hun hobby’s uitoefenen, (vrijwilligers)werk doen, kinderen opvoeden of de buren 
helpen. De kracht van Ridderkerk zit in alle betrokken inwoners, die zich inzetten voor een ander. 
De PvdA Ridderkerk staat midden in de lokale samenleving. We weten wat er speelt doordat we 
hier wonen, werken en actief met inwoners in gesprek gaan. Inwoners weten ons te vinden. 

Ridderkerkers zijn trots op de buurt waarin ze wonen, maar er zijn ook problemen en zorgen over 
de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen waardig ouder kunnen worden in Ridderkerk? 
Hoe krijgen Ridderkerkers een baan die bij hen past en zekerheid biedt? Hoe houden we ons 
dorp aantrekkelijk voor jongeren? Kan iedereen straks nog een betaalbare woning vinden in 
Ridderkerk? Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving, met een schonere luchtkwaliteit 
en minder geluidsoverlast? Hoe houden we het winkelcentrum ook in de toekomst aantrekkelijk? 
De PvdA Ridderkerk wil deze zorgen en problemen samen met u aanpakken. Wij willen een 
Ridderkerk waarin iedereen mee kan doen en waar echt naar inwoners wordt geluisterd. 



Samen met u werken wij aan:

Betaalbaar wonen

• Stoppen met het verminderen van het aantal goedkope huurwoningen (het huidige college wil 
1700 woningen minder). Geen Ridderkerker wordt gedwongen om in een andere gemeente te 
huren; 

• Ook jongeren moeten in Ridderkerk betaalbare woonruimte kunnen vinden;
• Er komen meer starterswoningen en de starterslening blijft;
• We steunen nieuwe woonvormen voor jong en oud, zoals Tiny Houses, hofjeswoningen en 

woonzorgstructuren; 
• We spreken met Woonvisie af dat wanneer ouderen willen doorstromen van een grote naar 

een kleinere woning de huur gelijk blijft.

Werk en maatwerk

• We pakken niet de mensen zonder baan aan, maar de werkloosheid. Extra aandacht voor 50+ 
en jongeren. Goede begeleiding en maatwerk worden de norm;

• We maken met ondernemers afspraken over het in dienst nemen van meer Ridderkerkers en 
begeleiding op de werkvloer. De gemeente geeft het goede voorbeeld;

• Mensen in de bijstand kunnen met hun talenten een tegenprestatie doen en met hen wordt 
naar werk gezocht met voldoende en stabiel inkomen;

• We zetten in op meer banen en werkervaringsplaatsen bij de gemeente. Werkverdringing gaan 
we tegen.



Betere zorg

• Voldoende huishoudelijke hulp is geen luxe, maar een voorziening. Kwetsbare huishoudens 
krijgen een half uur extra hulp per week; 

• Mantelzorgers ontvangen meer en eerder steun om overbelasting te voorkomen;
• We zetten actief in op bel- en buurtcirkels, opbouwwerk ontmoetingsavonden en 

wijkrestaurants om eenzaamheid tegen te gaan;
• Wijkteams worden versterkt en wachtlijsten bij de wijkteams en jeugdzorg moeten weg;
• We willen meer zorgplaatsen in onze gemeente voor Ridderkerkers die op zeer korte termijn 

(bijvoorbeeld na een operatie of met dementie) naar een verpleeghuis moeten;
• Bij doelgroepenvervoer staan veiligheid en kwaliteit voorop.

Hulp bij armoede

• Al het zorggeld gaat naar zorg, al het armoedegeld gaat naar mensen in armoede. Dit geld 
moet niet naar de algemene pot maar daarmee moeten we daadwerkelijk hulp bieden; 

• We gaan uit van een positieve bejegening en benadering bij minimabeleid;
• Minimaregelingen komen beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de 

bijstandsnorm (in Ridderkerk nu 110%);
• Er komt betere schulddienstverlening. Bijvoorbeeld met thuisregisseurs die mensen helpen om 

uit de schulden en armoede te komen;
• Ridderkerkse dak- en thuislozen bieden we tijdelijke opvang en zorg in Ridderkerk om hun 

leven weer op de rit te zetten.



Meer kansen voor jeugd

• We betrekken jongeren serieus bij het gemeentebeleid. Met de jongeren bepalen we de vorm 
en de inzet van social media;  

• Jongerencentra De Loods en De Gooth blijven op een centrale plek;
• Er komt snel internet in heel Ridderkerk; 
• Kinderen in minimahuishoudens krijgen een kindpakket waarmee zij hun talenten kunnen 

ontwikkelen; 
• Kinderen met een zorgvraag kunnen rekenen op goede samenwerking tussen de scholen en 

wijkteams;
• Er komen meer speel- en sportplekken voor kinderen in de buurt. Deze zijn ook toegankelijk 

voor kinderen met een beperking.  

Groen en duurzaam

• Wij maken ons sterk om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen, 
om te beginnen in Ridderkerk-West (dichtmaken gat), Drievliet/’t Zand (behoud groene buffer 
en scherm/aarden wal bij het Oosterpark) en Rijsoord (overlast van Nieuw Reijerwaard 
beperken); 

• Open groene plekken houden we open en groen, we stoppen de verstening;
• We zetten in op zonne-energie en andere vormen van duurzame energie, geen windturbines 

vlakbij woningen;
• Woningen worden bij verbouw, nieuwbouw en renovatie zo veel mogelijk nul-op-de-meter en 

gasvrije woningen;
• Minder zwerfvuil en een inwonervriendelijke uitvoering van het afvalplan.



Samen ondernemen

• We steunen onze ondernemers, waar mogelijk kopen we lokaal in of besteden lokaal aan;
• Ruim baan voor sociaal verantwoord ondernemen, met een zo klein mogelijke bureaucratische 

druk;
• Ook voor startende ondernemers moet de gemeente aantrekkelijk zijn;
• De precariobelasting wordt afgeschaft;
• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt ook voor ondernemers met een 

minimuminkomen.

Aantrekkelijke winkelcentra

• We zetten samen met inwoners en ondernemers in op behoud van een aantrekkelijk centrum, 
met een sterk horecaplein op het Koningsplein;

• Meer evenementen in de buurt en een bruisend Koningsplein met een waterpartij en jaarlijkse 
evenementen als een schaatsbaan en het Koningspleinfestijn;

• Er komt een proef met gratis parkeren op de gemeentelijke parkeerterreinen;
• We gaan in het Centrum leegstand tegen in samenwerking met de verhuurders door pop-

up stores met een maatschappelijke invulling mogelijk te maken. De politie, buurtpreventie, 
wijkteams, ouderenadviseurs en jongerenwerkers kunnen zich zo opvallend presenteren;

• Wijkwinkelcentra en winkelstrips zoals in Drievliet, Bolnes, Centrum, West, Oost en Slikkerveer 
willen we behouden en versterken.



Beter onderwijs

• Schoolzwemmen met diploma komt terug. Geen kind zonder diploma van de basisschool;
• We zetten samen met schoolbesturen, jongerenwerk en de wijkagent in op betere voorlichting 

over pesten, drugs- en alcoholgebruik en social media;
• Een op de acht Ridderkerkers heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. We dringen dit 

terug met persoonlijke hulp en passende cursussen.
• Er komt beter leerlingenvervoer, anderhalf uur voor een heen- of terugrit vinden we te lang;
• We geven kinderen kansen. Sport, (brede) school, zorg- en cultuuraanbod worden op elkaar 

afgestemd om te komen tot een sterke sportieve, educatieve en recreatieve agenda. 
• Nieuwbouw voor OBS de Noord en CBS de Wingerd wordt meegenomen in de ontwikkelingen 

in Ridderkerk-Oost;

Sportief en cultureel Ridderkerk

• We ontwikkelen Sportpark Reijerpark samen met verenigingen en het voortgezet onderwijs tot 
een sport- en ontmoetingsplek voor clubs, scholen en wijkbewoners;

• Het Integraal Accommodatieplan wordt bijgesteld daar waar draagvlak ontbreekt. We maken 
Sportpark Bolnes veel mooier en de Beverbol blijft; 

• Er komen meer mogelijkheden voor ouderen en jongeren om in de buitenlucht te bewegen. 
We sluiten aan op projecten als ‘Jongeren Gezond op Gewicht’, ‘Vitaal Ouder Worden en de 
‘Gezonde Wijk’; 

• We openen een Ridderkerks cultuurcentrum voor kinderen en steunen Ridderkerkse 
kunstenaars, de Kunstroute, de Oudheidkamer en andere culturele instellingen in Ridderkerk 
voor een sterker kunst- en cultuuraanbod.



Verkeer en vervoer

• Er komt gratis openbaar vervoer voor alle AOW’ers en minima, om te beginnen in Ridderkerk; 
• We willen beter en sneller openbaar vervoer met minder overstappen, zoals een directe HOV-

lijn naar Rotterdam Centraal en Dordrecht;
• De plaats en afstand tussen bushaltes wordt afgestemd op de gebruikers;
• Onze lokale buurtbus vervoert jong en oud. We ondersteunen buurtbus 601;
• De Sint Jorisstraat wordt autoluw gemaakt;
• Geen brug of autoveer tussen Bolnes en Krimpen.

Veilige wijken

• We willen meer wijkagenten (de landelijke norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners wordt niet 
gehaald in Ridderkerk);

• Overlast en enge plekken pakken we actief aan;
• Preventie is belangrijk. Er komt meer voorlichting over babbeltrucs en veilig wonen;
• De buurtpreventies krijgen meer steun en de communicatie met politie en gemeente wordt 

verbeterd;
• Veilige school-, fiets, wandel- en zebrapaden voor jong en oud.



Ridderkerk blijft Ridderkerk

• Ridderkerk blijft een zelfstandige gemeente;
• Ridderkerkers worden te allen tijde geholpen aan een Ridderkerks loket;
• We verbeteren de BAR-organisatie, minder inhuur en meer ambtenaren die in Ridderkerk 

wonen;
• We doen lokaal wat lokaal kan, geen onnodige samenwerkingsverbanden;
• Heldere communicatie en persoonlijk contact met inwoners en ondernemers is voor ons 

belangrijk.

Dienstbare gemeente

• Het gemeentebestuur gaat de wijk in: elke wijk krijgt een wethouder als aanspreekpunt 
(wijkwethouder) en de raad houdt maandelijks spreekuur op een wisselende locatie;

• Inwoners worden bij ontwikkelingen in de wijk geraadpleegd voordat ambtenaren aan de slag 
gaan. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het voormalig schoolterrein bij de Windmolen; 

• Er komt een Ridderkerk-app waarmee inwoners meer invloed krijgen op ontwikkelingen in hun 
wijk en bij maatschappelijke ontwikkelingen;  

• Georganiseerde groepen inwoners krijgen het recht om taken van de gemeente over te nemen 
als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan;

• Er komt een gemeentelijke ombudsman die helpt bij het oplossen van klachten;
• Meer zeggenschap voor het Maatschappelijk burgerplatform, het Minimaplatform, het 

Ondernemersplatform, de Jongerenraad, het beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid, 
de Toegankelijkheidscommissie, de wijkoverleggen en andere adviesorganen.



Lage lokale lasten

• Lokale lasten mogen niet verder stijgen dan de inflatiecorrectie;
• We blijven staan voor een gedegen en sociaal financieel beleid;
• Ridderkerk staat er financieel goed voor. Bovenmatige reserves worden geïnvesteerd zodat 

het nog beter wonen en werken wordt in Ridderkerk;
• We reserveren jaarlijks twee procent van het begrotingsoverschot om evenementen en 

burgerinitiatieven te stimuleren; 
• We houden de financiële risico’s van Nieuw Reijerwaard scherp in de gaten. We starten binnen 

een jaar een onderzoek naar het toekomstperspectief van dit bedrijventerrein;
• Onze Eneco-aandelen willen we houden. Het jaarlijks rendement moet naar 

duurzaamheidsprojecten.



PvdA Ridderkerk zet zich in uw wijk extra in voor:

West
• Sportpark Reijerpark ontwikkelen tot een sport- en ontmoetingsplek voor clubs, scholen en 

wijkbewoners; in de wijk veilige oversteekplaatsen en goede wandelpaden

Oost
• Plein Oost samen met bewoners aantrekkelijker maken; behoud winkelstrip

Oostendam
• Verkeersknelpunten aanpakken; onderzoek naar fijnstof

Centrum
• Een eigen ruimte voor ontmoeting en ontspanning, waar ook het wijkoverleg en wijkideeteam 

kunnen vergaderen

Rijsoord
• Bij de ontwikkeling van het De Jong Tours terrein aandacht voor jongeren- en 

ouderenhuisvesting; steun voor schaatsbaan en Waalbosvrijwilligers

Bolnes
• Sportpark Bolnes kan veel mooier; Beverbol behouden; geen autoveer of brug naar Krimpen

Slikkerveer
• Nieuwbouw Gemini College binnen twee jaar; verkeersveiliger Dillenburgplein en het plein als 

ontmoetingsplek.

Drievliet/Het Zand
• Voldoende groene speelplekken en kind- en seniorveilige rotondes en straten, te beginnen bij 

de Vlietlaan en Erasmuslaan

Contactgegevens Partij van de Arbeid Ridderkerk

Secretariaat: p/a  Gerda Veerman
Bilderdijklaan 43, 2985 XA Ridderkerk

E-mailadressen
bestuur: bestuur.ridderkerk@pvda.nl

fractie: fractie.ridderkerk@pvda.nl

Internet: ridderkerk.pvda.nl
Twitter: https://twitter.com/PvdARkerk

Facebook: https://www.facebook.com/PvdARidderkerk

Fotografie: Daniël Driessen


