
De Rijkswegen A15 en A16 lopen naast elkaar 
door onze gemeente, honderdduizenden auto’s 
passeren dagelijks, met fijnstof, CO2 en niet in 
de laatste plaats, geluidsoverlast. Den Haag is 
echter nog niet tevreden, een bedrijventerrein 
met windmolens moet er ook nog bij.

Windmolens mogen dan nodig zijn voor de 
energietransitie, maar als je ze grenzend aan 
een woonwijk plaatst, staat ook daarmee de 
leefbaarheid voor Ridderkerkers op de tocht. Het 
ultieme voorbeeld van zulke ontwikkelingen is 
Groningen, waar de bodem wordt leeggepompt in 
het algemeen belang, maar schadevergoedingen 
zijn nog lang niet zeker, door Haags gedraai!
 
EVR ziet niet lijdzaam toe: er wordt serieus werk 
gemaakt van een mooie woonwijk in Nieuw 
Reijerwaard zonder molens, maar ook het weren 
van fijnstof is in studie. Er wordt bovendien serieus 
werk gemaakt van een zelfstandig ambtelijk 
apparaat met korte lijnen en betrokken mensen. 
Het welzijn van onze inwoners moet daarbij 
voorop staan.
 
Met mooie slogans in de raadzaal komt Ridderkerk 
niet verder, wel met mensen die het land in gaan 
om Ridderkerkse problemen op te lossen, EVR 
doet dat. Een sterk team met veel kennis en 
ervaring staat voor U klaar, zij zijn er ECHT VOOR 
RIDDERKERK.
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Nieuw Reijerwaard: bedrijventerrein wordt woonwijk 
•  Het huidige plan omvormen tot een woonwijk zonder windmolens.

Gegarandeerde zorg voor Ridderkerkers
•  De zorg moet van hoogwaardige kwaliteit zijn. 
•  Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening.
•  Steunpunten in de wijk gaan we faciliteren. 
•   Geen verdere bezuinigingen op de huishoudelijke hulp.

Goede en eigentijdse sportvoorzieningen 
•  Bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. 
•  Recreatiemogelijkheden voor jongeren behouden in het dorp.

 Blijvend contact met de mensen in de wijk 
•  Ondersteunen van lokaal sociale initiatieven. 
•   Persoonlijk contact met inwoners is belangrijk.

Toezicht en handhaving draagt bij aan de veiligheid 
•  Optimale politiezorg waarborgen, ook in de nachturen. 
•  Buurtpreventie ondersteunen en aanmoedigen. 
•   Verkeersveilige fietsroutes voor kinderen uitbreiden.

Ridderkerk blijft zelfstandig
•  De ambtelijke fusie is een voorportaal naar een gemeentelijke fusie, en 

dat is ongewenst.
•  De BAR-overeenkomst, waarmee de ambtenaren van drie gemeenten 

zijn samengevoegd, moet worden beëindigd.
•  De leden van EVR hebben als enige tegen de ambtelijke fusie gestemd.

65+ gratis met de bus 
•  De mobiliteit van onze senioren is belangrijk.

Ondernemend Ridderkerk faciliteren 
•  Aanbestedingsprocedures voor gemeentelijke diensten en producten 

toegankelijk maken voor Ridderkerkse bedrijven. 
•  Terugdringen van betaald parkeren. 
•  Maatwerk toepassen bij de benodigde vergunningen en 

bestemmingsplannen.

Luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast beperken 
•  Wij zetten ons in voor de voltooiing van de geluidswal bij Ridderkerk 

West. 
•   Sluipverkeer terugdringen. 
•  Nieuwe woningen klimaatneutraal bouwen.

Verantwoord financieel beleid
•  Eerst de gemeentelijke uitgaven op orde brengen. 
•  De onroerendezaakbelasting is geen melkkoe. 
•  Zeker en vast: restafval blijft onbelast. 

Het 10-puntenplan van EVRWWW.ECHTVOORRIDDERKERK.NU


