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Echt voor Ridderkerk is een partij waar iedereen welkom is, ongeacht 

huidskleur, geloof, seksuele voorkeur, leeftijd of afkomst. Wij hechten 

veel waarde aan contacten met inwoners en hun inbreng om 

Ridderkerk nog beter en mooier te maken. Dat blijkt wel uit onze 

activiteiten in de afgelopen vier jaar: schoonmaakacties in alle wijken 

van Ridderkerk, muzikale optredens in lokale zorgcentra, evenementen 

en acties voor de jeugd en minima, acties om Ridderkerk veiliger te 

maken, de vele raadsvragen die wij stelden naar aanleiding van vragen 

van onze inwoners. We hebben daar veel mee bereikt. 

Omdat wij een lokale partij zijn, zijn wij vrij om eigen keuzes te maken, 

zonder van bovenaf opgelegde standpunten of samenwerkingen. 

Daardoor zijn wij in staat om uw inbreng en stem te laten horen in de 

gemeentelijke politiek. U kunt ons dus altijd aanspreken of bereiken. 

Wij hebben onze voelhorens ook diep in Ridderkerk geworteld en 

hebben in een aantal wijken niet voor niets “Denktank-leden”. Dat zijn 

inwoners die ons met raad en daad, vragen, opmerkingen, ideeën en 

suggesties bijstaan. 

EvR heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet om de belangen van alle 

Ridderkerkers te behartigen. Wij zijn van mening dat er al veel is 

bereikt. Niet alles ging altijd van een leien dakje, niet alles verliep altijd 

even soepel, maar wij hebben wél altijd onze verantwoordelijkheid 

genomen. En dat willen we graag de komende vier jaar blijven doen. 

Oók om de nog lopende plannen af te kunnen ronden, daar waar nodig 

bij te stellen en nieuwe plannen te realiseren. Altijd in het belang van u 

en Ridderkerk!  

Ons verkiezingsprogramma is opgesteld door goed naar u en andere 

inwoners te luisteren, te vernemen wat er speelt en waar behoefte 

aan is in Ridderkerk. 

Samen met u willen wij ook nu weer onze verantwoording nemen. En ook deze 

keer onze beloftes waar maken. Hoe en wat? Dat treft u hieronder aan in ons 

verkiezingsprogramma. Wij wensen u veel leesplezier! 

Met Ridderkerkse groeten,  

 

VOORWOORD  

 

❖ Terugdringen sluipverkeer én geen ontsluitingsweg Nieuw 

Reijerwaard door Rijsoord of boomgaard aldaar? 

❖ Verbeteren van woningaanbod en Openbaar Vervoer? 

❖ Gegarandeerde zorg voor álle Ridderkerkers? 

❖ Ondernemend Ridderkerk beter faciliteren/ondersteunen? 

❖ Uitbreiden van sport-, cultuur en recreatievoorzieningen 

en gratis cultuur-en sportpas? 
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❖ Verbeteren van milieu en anticiperen op 

klimaatverandering? 

❖ Ridderkerk blijvend een gezonde en sociale gemeente? 

❖ Een veiliger en schoner Ridderkerk? 

❖ Verantwoord financieel beleid, bestuur en participatie? 

❖  Vorming & ontwikkeling via goed onderwijs en betere 

aansluiting op de Ridderkerks arbeidsmarkt? 

 

 

Kiest u voor:  
Lijsttrekker Echt voor Ridderkerk 
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HET 10-PUNTENPLAN VAN EVR            

VOOR DE PERIODE:   2022-2026  

   

Ontsluitingsweg Nieuw Reijerwaard en 

terugdringen sluipverkeer door Ridderkerk 

• De ontsluiting van bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard mag niet ten koste gaan van de 
boomgaard in Rijsoord of over de 
Rijkstraatweg lopen 

• Zwaar verkeer en sluipverkeer weren in héél 
Ridderkerk 

Verbeteren van en anticiperen op Milieu & 

Klimaat 

• Alle milieu- en klimaatplannen dienen 
haalbaar, betaalbaar en transparant te zijn, 
zoals de plannen om van het gas af te gaan 

• 2x per jaar gratis afhalen van grof afval/vuil  

• Betere normen voor lucht- en waterkwaliteit 

• Geluidsoverlast terugdringen 

  

Wonen en Openbaar Vervoer verbeteren 

• Meer sociale huurwoningen en 
woonvarianten mogelijk maken  

• Uittreden uit Woonnet óf 75% van onze 
woningen is voor Ridderkerkers beschikbaar 

• AOW’ers blijven gratis reizen binnen het RET-
busnet omdat mobiliteit belangrijk is 

• Onderzoek haalbaarheid of kinderen tot 12 
jaar ook gratis met de RET-bus kunnen reizen 

Ridderkerk: gezonde en sociale gemeente 

• Integrale gezonde levensstijl laagdrempelig 
en méér activiteiten voor jong en oud 

• Goede ondersteuning geestelijke gezondheid 
door overbrugging bij lange wachttijden en 
maatwerk klanten Sociaal Domein 
bevorderen 

• Periodieke preventieve gezondheidschecks 
voor AOW‘ers stimuleren 

 

  

Gegarandeerde zorg voor Ridderkerkers 

• Doorlooptijden van WMO-aanvragen van 8 
weken met 2 weken verkorten naar 6 weken 

• Meer inzetten op het voorkomen van 
jeugdproblematiek 

• Schuldhulpverlening versterken 

• Eenzaamheid onder Ridderkerkers tegengaan 

Vorming & ontwikkeling via goed onderwijs 

• Vroegsignalering bij problemen met kinderen 

• Aanpak taalachterstand, laaggeletterdheid en 

digibetisme 

• Integrale Kind Centra blijven stimuleren   

• Brede school blijvend faciliteren 

  

Ondernemend Ridderkerk faciliteren 

• Terugdringen van betaald parkeren 

• Zoveel mogelijk lokaal inkopen 

• Sterk inzetten op belastingbeheersing en 

ondersteuning aan lokale ondernemers  

• Winkelcentra en bedrijven optimaal 

bereikbaar houden 

Een veiliger en schoner Ridderkerk 

• Meer inzet op handhaving en veiligheid door 

minimaal twee Boa’s extra aan te stellen   

• Meer cameratoezicht en meer aandacht voor 

preventie en bestrijding van criminaliteit  

• Buurtpreventie blijvend faciliteren 

• Politiebureau in Ridderkerk zien te behouden 

 
 

Sport- cultuur- en recreatievoorzieningen 

uitbreiden 

• Ridderkerkpas uitbreiden met gratis sport- en 

cultuuropties 

• (meer) Fitness- en sportapparatuur in de 

buitenruimte plaatsen voor jong en oud 

• Alle in Ridderkerk actieve vrijwilligers een 

gratis Verklaring Omtrent Gedrag aanbieden 

Financiën, bestuur en participatie 

• Lokale belastingen niet tot nauwelijks 
verhogen 

• Ridderkerk behoudt sluitende begroting 

• BAR-ambtenaren exclusief voor Ridderkerk 

• Participatie van bewoners serieus (mee) 
nemen en altijd terugkoppelen op hun 
bijdrage 
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Economie, Werk en Inkomen 

Economie, werkgelegenheid, onderwijs, ondernemerschap. Het heeft allemaal 

met elkaar te maken en het beïnvloedt elkaar. Het is daarom van belang dat 

Ridderkerk werkt aan een goed bedrijfsvestigingsklimaat, goede scholen, 

voldoende stageplaatsen, goede bereikbaarheid, betaalbare en voldoende 

woningen en een rijk en actief cultureel aanbod. Wanneer Ridderkerk een 

sterke economische positie heeft, biedt dit inwoners meer kansen, 

werkgelegenheid en toekomstperspectief.  

Belangrijk is dat het regionale onderwijs goed aansluit bij de economische 

ontwikkelingen van Ridderkerk. Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, 

overheid en organisaties is van essentieel belang.  

Ridderkerk dient ondernemers goed te faciliteren, maar hen wel vrij te laten om 

te ondernemen! Tevens dient Ridderkerk startups te ondersteunen door 

bijvoorbeeld kantoorruimte beschikbaar te stellen die flexibel in te richten is bij 

groei van de onderneming. 

We bestrijden armoede door mensen met een bijstandsuitkering uitzicht op      

een baan te bieden door uit te gaan van de zogenaamde BV IK. Hiermee wordt 

er beter gematcht en afgestemd op hun kennis, ervaring, ambitie, wensen en 

leefstijl (nevenfuncties bijvoorbeeld). Het volgen van een opleiding en/of het 

hebben van een baan met inkomen zorgt er ook voor dat mensen een beter 

gevoel over zichzelf hebben, dat zij meer kansen voor de toekomst creëren en 

meer zelfstandig zijn. De gemeente dient daarom inwoners in de bijstand  

te stimuleren om een opleiding te volgen of een werkervaringsplaats te vinden. 

Op belastingbeheersing en ondersteuning aan lokale ondernemers moet sterk 

worden ingezet. 

De gemeente blijft netwerken tussen Ridderkerkse ondernemers onderling 

faciliteren door ondernemersontbijten en andere evenementen aan te bieden. 

 

EvR wil de komende vier jaar: 

Belastingbeheersing: 

❖ De WOZ-bijdrage per jaar niet meer dan 

maximaal het inflatiecijfer laten stijgen, omdat 

de WOZ geen melkkoe is. 

❖ Preferente dividend welke jaarlijks uit Stedin kan 

komen, besteden aan lastenverlichting  

van inwoners en bedrijven. 

Werk en Inkomen: 

❖ Eénderde van de inwoners met een 

bijstandsuitkering duurzaam laten uitstromen of 

een studie laten volgen; daarbij uitgaande van 

het concept de BV IK (zie linker kolom voor 

uitleg). 

❖ Bijstandsgerechtigden, wanneer zij daartoe in 

staat zijn, een tegenprestatie laten leveren; hoe 

klein dan ook. Dit kan vrijwilligerswerk 

zijn, een maatschappelijke stage of andere 

nuttige activiteit voor de persoon zelf en/of de 

gemeente. 

❖ Dat de gemeente zich i.s.m. het onderwijs 

maximaal inspant om Ridderkerkse jongeren aan 

een stage- of werkervaringsplaats te helpen bij 

(Ridderkerkse) bedrijven door het gezamenlijk 

opzetten van een stage-werkbank en daarbij zélf 

ook plaatsen beschikbaar te stellen als goed 

voorbeeld. 

❖ Maximale  inspanning om meer bedrijven 

gevestigd te krijgen in Ridderkerk, opdat er meer 

werkgelegenheid en stageplaatsen beschikbaar 

komen. 

Ondersteuning lokale ondernemers: 

❖ Dat Ridderkerk, wanneer dit binnen de wettelijke 

kaders past, zoveel mogelijk afneemt van lokale 

ondernemers. 

❖ Maatwerk toepassen bij de benodigde 

vergunningen en bestemmingsplannen, voor 

zover dit uiteraard mogelijk is. 

❖ Initiatieven ondersteunen om de diverse 

winkelcentra weer levend(iger) te krijgen door 

snel en adequaat op eventuele aanvragen te 

reageren en mee te denken in oplossingen in 

plaats van problemen. 

❖ Winkelcentra en bedrijven optimaal bereikbaar 

houden, waarbij het verkeer zo min mogelijk 

wordt belemmerd en wordt gekeken naar 

maximale inzet van gratis parkeerplaatsen. 

❖ Ondernemers maximaal laten participeren in een 

vroegtijdig stadium bij plannen rondom 

winkelcentra en/of andere plannen die hen 

direct dan wel indirect raken. 

 

ÉCHT VOOR 
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Meer dan de helft van onze inwoners is 

ouder dan 45 jaar. Ridderkerk vergrijst, 

waardoor meer mensen ondersteuning door 

de overheid nodig hebben. En dat vergt 

investeringen in de zorg. Niet alleen voor 

ouderen. Onze jongeren blijken veel 

specialistische jeugdzorg nodig te hebben. 

Dit moet dan ook gefaciliteerd worden. 

Echter, er moet wel op preventie worden 

ingezet om (specialistische) jeugdzorg te 

voorkomen in het belang van onze jeugd en 

daarop tevens hogere kosten te besparen. 

Daarvoor dient de keten zo groot mogelijk te 

zijn. Vanaf conceptie tot aan volwassenheid 

zetten we in op preventie en samenwerking 

van betrokken professionals en partners in 

de keten. 

Ridderkerk dient een inclusieve samenleving 

te blijven. Daardoor zal het WMO-vervoer 

optimaal beschikbaar blijven voor hen die 

dat nodig hebben. 

Schulden hebben een grote impact op een 

persoon en een gezin. Vaak veroorzaakt dit 

veel stress en werkt dit door naar kinderen. 

Daarom is vroeg signalering noodzakelijk. En 

een juiste aanpak om schuldenvrij te worden 

is eveneens nodig. 

Er is landelijk een schreeuwend tekort aan 

pleeggezinnen. Ook in Ridderkerk kan men 

meer pleeggezinnen gebruiken om te zorgen 

dat kinderen veilig kunnen opgroeien in een 

gezinssituatie, als hun eigen ouders/  

verzorgers dit (tijdelijk) niet meer kunnen 

bieden. 

Wijkrechtspraak kan er voor zorgen dat 

inwoners niet naar Rotterdam hoeven te 

reizen bij een geschil. Dit kan ook voor 

Ridderkerk interessant zijn. Daarom volgen 

wij de Rotterdamse ontwikkelingen. 

 

ÉCHT VOOR 

 EvR wil de komende vier jaar: 

WMO: 

❖ Doorlooptijden bij aanvragen voor de WMO met 2 weken verkorten van 8 naar 6 

weken, omdat inwoners gebaat zijn bij een snelle hulpverlening. 

❖ Aanvragen voor WMO-vervoer tot één uur voor gebruik ervan mogelijk laten 

blijven, omdat wij voorstander zijn van een inclusieve samenleving. 

❖ Dat inwoners vooraf worden geïnformeerd dat de WMO-vervoerder in 

aankomst is, dan wel voor de deur staat. De vervoerder rijdt niet weg zonder 

contact te hebben gehad met de cliënt. 

Jeugdzorg: 

❖ Meer inzetten op het voorkomen van jeugdproblematiek om op termijn 

specialistische jeugdzorg te voorkomen en daardoor mede kosten te beperken. 

We realiseren dit door preventief te werken en denken daarbij aan: 

▪ Het in stand houden en eventueel uitbreiden van zorg binnen een 
Integraal Kind Centrum;  

▪ Het betrekken van (meer) huisartsen bij het wijkteam; 

▪ Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen; 

▪ Het werven van meer pleeggezinnen in Ridderkerk; 

▪ Meer organiseren voor jongeren en jongvolwassenen. 

▪ Ontmoetingsplekken voor jongeren in elk wijkcentrum creëren. 

Schuldhulpverlening: 

❖ Inwoners met schulden zo snel mogelijk helpen door één centrale regisseur aan 

te stellen die alle schulden opkoopt en het aflostraject begeleidt.  

❖ Inwoners met schulden of inwoners die dreigen in de schulden te komen  één 

jaar gratis budget-coaching geven om te leren de eigen geldzaken te regelen. Dit 

wordt gedaan door een Ridderkerkse budget coach. 

❖ Een progressief beleid behouden om de ingezetenen van Ridderkerk met 

dreigende problematische schulden te vinden, opdat voor hen een 

schuldhulpplan wordt opgezet. 

❖ Inwoners met problematische schulden binnen vijf jaar schuldenvrij laten zijn. 

Dit is inclusief het totale voortraject. 

Aanpak eenzaamheid: 

❖ Eenzaamheid onder alle leeftijdscategorieën tegengaan door diverse initiatieven 

te ontplooien, zoals boksclinics voor jongeren, muziek-, bingo-, karaokeavonden. 

Zorg en Sociaal Domein 
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Gezond zijn en zich goed voelen staan 

nauw met elkaar in verband. Het is 

tevens de basis voor ons welzijn. Facet 

Ridderkerk spant zich op diverse 

onderdelen daarvoor al in.  

In Ridderkerk wordt gelukkig ook al 

veel aandacht besteed aan gezondheid. 

Dementie, iets waar we helaas meer en 

meer mee te maken gaan krijgen, heeft 

niet alleen landelijk de aandacht. Ook 

in Ridderkerk. Het is gewenst, dat de 

mantelzorgers daaromheen maximale 

ondersteuning krijgen.  

Zorg er tevens voor, dat geestelijke 

problemen zo snel mogelijk worden 

gesignaleerd en aangepakt door onder 

andere overbrugging aan te bieden bij 

lange wachttijden in de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ). Maar ook door 

preventief acties uit te zetten, zoals het 

faciliteren en ondersteunen van 

Integrale Kind Centra (IKC’s), zodat we 

zo vroeg mogelijk kunnen inspringen 

waar nodig. 

Beweging en gezonde voeding zijn 

belangrijk. Jong geleerd is oud gedaan! 

Kinderen dienen met een gezond 

ontbijt de dag te beginnen alvorens 

naar school te gaan. 

ÉCHT VOOR 

Gezondheid en Welzijn 

 

EvR wil de komende vier jaar:

Integrale gezonde levensstijl waarin preventie voorop staat: 
 
❖ Welzijn-/Gezondheidscoaches en Jongerenwerkers aanstellen. 

 
❖ Periodieke preventieve gezondheidschecks voor AOW‘ers stimuleren. 

(1 keer in de 2 jaar vanaf de AOW-leeftijd en al dan niet via de GGD). 
 

❖ Vóóraf verslaving, stress en overgewicht voorkomen en direct aanpakken bij 
signalen hiervan. 
 

❖ Meer activiteiten voor jong en oud organiseren. 
 

❖ Doorpakken om een rookvrije leefomgeving voor iedereen te realiseren. 
 

 
Het stimuleren van een dementie vriendelijke gemeente: 
 
❖ Veel aandacht blijven besteden aan dementie. Het is gewenst, dat de 

mantelzorgers daaromheen maximale ondersteuning krijgen. 

❖ Dementie meer en meer herkenbaar maken, opdat zowel professionals, politie als 

inwoners dementie kunnen herkennen en weten hoe er mee om te gaan. 

 

Goede ondersteuning van geestelijke gezondheid: 
 
❖ Geestelijke problemen zo snel mogelijk signaleren en aanpakken, door onder 

andere overbrugging aan te bieden bij lange wachttijden in de geestelijke 
gezondheidszorg. 

❖ Maatwerk voor klanten in het Sociaal Domein bevorderen. 

 
 
Een goed dierenwelzijn in Ridderkerk: 
 
❖ Onderzoeken of de dierenwelzijnsnota nog actueel is. Dieren kunnen immers ook 

in de verdrukking raken; zeker ten tijde van of na  
een pandemie.   
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EvR wil de komende vier jaar: 

Cultuur: 

❖ Weer een theaterprogramma in Ridderkerk kunnen 
aanbieden. 
 

❖ Kennismaking en/of uitbreiding met culturele 

elementen (zang/dans/toneel/ film/muziek) 

stimuleren door het uitbreiden van de 

Ridderkerkpas voor alle Ridderkerkers. 

Sport: 

❖ Sportbeoefening stimuleren in de ruimste zin. 
Eventueel met (start) subsidies. 
 

❖ Iedere inwoner van Ridderkerk wat aan sport laten 
doen. Jammer genoeg is dit niet 100% te realiseren, 
maar je kunt drempels wel verlagen door de 
Ridderkerkpas uit te breiden met 
sportmogelijkheden. 
 

❖ Rookvrije omgeving van sportlocaties stimuleren. 

 
Recreatie: 
 
❖ (meer) fitness- en sportapparatuur in de 

buitenruimte plaatsen, opdat jongeren en ouderen 
meer kunnen bewegen en daardoor fysiek beter in 
balans kunnen raken/blijven. 
 

Vrijwilligers: 

❖ Vrijwilligers die niet woonachtig zijn in Ridderkerk 
maar wel in Ridderkerk actief zijn voor 
Ridderkerkse inwoners, een kosteloze Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aanbieden. 

 

ÉCHT VOOR 

Cultuur, Sport en Recreatie  

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de lokale economie. Gemeenten die 

hier veel aandacht aan besteden, zijn veel aantrekkelijker dan gemeenten 

waar minder te beleven valt. Inwoners genieten van cultuur. Wijken die 

naast veilig ook mooi en uitdagend zijn, zijn aantrekkelijker om te wonen. 

Daar vestigen bedrijven zich ook graag. 

Kunst en cultuur bevorderen tevens de sociale cohesie door vorm te 

geven aan een gezamenlijk verleden, aan gezamenlijke regels en zij 

zorgen ervoor dat inwoners zich meer verbonden voelen met hun 

leefomgeving. Hierdoor kunnen zij zich beter ontplooien en ontwikkelen. 

Zo zijn sport en recreatie ook van groot belang voor inwoners. Het 

genieten van cultuur, sport en/of recreatie zorgt ervoor dat inwoners 

beter in hun vel (komen te) zitten. Niet altijd kan men de kosten hiervan 

alleen opbrengen: dus soms is ondersteuning door de lokale overheid 

nodig. Echt voor Ridderkerk vindt het daarom belangrijk dat er middelen 

vrij komen om álle bewoners te kunnen laten deelnemen aan kunst, 

cultuur, sport en recreatie. 
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EvR wil de komende vier jaar:: 

Vroeg signalering problemen: 

❖ Ridderkerkse scholen blijven stimuleren om échte IKC’s te vormen, 

waarbij onderwijs, ouders, overheid, ondernemers en zorg  

samenwerken in het belang van onze jonge inwoners. Hierbij wordt onder 

andere gedacht aan korte snuffelstages bij bedrijven om kennis op te doen 

over beroepen; vroeg signalering bij eventuele problemen thuis of bij 

kinderen zelf en taalachterstanden worden zo snel mogelijk opgepakt. 

Aanpak taalachterstand: 

❖ Taalachterstand voorkomen dan wel terugdringen door het aanbod aan 

peuters van voorschoolse educatie te bevorderen en in het geval van niet  

autochtone ouders deze hierbij te betrekken, opdat ook zij de Nederlandse 

taal machtig(er) worden. 

Aanpak laaggeletterdheid en digibetisme: 

❖ Laaggeletterdheid in Ridderkerk aanpakken door o.a. het 

aanstellen van een ambassadeur (ervaringsdeskundige). En het aanbieden 

van trainingen voor mensen met laaggeletterdheid.  

❖ Voor inwoners met digitbetisme een uitgebreid programma samenstellen en 

aanbieden. 

Brede school:  

❖ De Brede School blijven faciliteren om het mogelijk te maken dat 

Ridderkerkse kinderen zich breder kunnen blijven ontwikkelen, ook na 

schooltijd, op het gebied van sport, bewegen, kunst, cultuur en gezondheid.  

 

ÉCHT VOOR 

 Onderwijs    

 
Onderwijs is het overbrengen van kennis, 

vaardigheden, houding en gedrag met vooraf 

vastgelegde doelen. 

Onderwijs zorgt ervoor dan inwoners zich 

kunnen vormen en ontwikkelen, al van jongs 

af aan. En dat is belangrijk, want het is een 

ticket naar de toekomst. Naar zelfstandigheid, 

naar een goede plek op de arbeidsmarkt en in 

de samenleving.  

Goed onderwijs is niet alleen belangrijk voor 

het individu maar ook voor de gemeente 

waarin het individu woont. En voor de 

bedrijven die hierin of in de regio zijn 

gevestigd. 

Echt voor Ridderkerk hecht veel waarde aan 

goed onderwijs; doorlopende leerlijnen en 

samenwerking tussen onderwijs, ouders en de 

overige samenleving.  

Problemen dienen snel gesignaleerd en 

aangepakt te worden. Op scholen behouden 

we de contactpersonen dan wel breiden we ze 

uit om meer aan vroeg signalering te (kunnen 

blijven) doen. 
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ÉCHT VOOR 

 Verkeer, Vervoer en Wegen 

 Bereikbaarheid van Ridderkerk blijft voor EvR centraal 

staan, ongeacht hoe men zich wenst te vervoeren. 

Ouderen dienen actief aan de samenleving te kunnen 

blijven deelnemen. Goed busvervoer en daarbij gelegen 

fietsenstallingen zijn daarom van belang. 

Onze winkelcentra zijn gediend met gratis 

parkeerplaatsen. Het winkelcentrum “De Werf” in 

Bolnes is daar een duidelijk bewijs van.  

De auto en natuurlijk de bus en de fiets dienen 

voldoende ruimte te krijgen op onze wegen. Het 

ontwikkelen van eenrichtingsverkeerswegen heeft 

daarom niet onze voorkeur. Het wordt er allemaal niet 

overzichtelijker en verkeersveiliger op. Ook het milieu is 

niet gediend met het omrijden dat daardoor ontstaat. 

Het zorgt immers voor extra CO2 uitstoot. Daarbij mag 

het ook géén zoektocht binnen de gemeente worden! 

Mensen van buiten Ridderkerk kunnen dan het centrum 

gaan mijden. Dit is weer onwenselijk in verband met de 

winkelleegstand in het centrum. 

Veel straten in Ridderkerk zijn verzakt, tegels op 

voetpaden liggen ongelijk waardoor er al gevaarlijke 

situaties voor onze inwoners zijn ontstaan. Dit dient snel 

aangepakt te worden! 

Op sommige lokale wegen worden fietspaden niet 

duidelijk  gemarkeerd. Hierdoor weten automobilisten 

niet altijd welke ruimte zij dienen te geven aan fietsers.  

Ook voetpaden zijn niet altijd duidelijk gemarkeerd of 

eindigen ineens op heel onlogische plekken. EvR wil dat 

dit allemaal wordt verbeterd, zodat het logischer en 

veiliger is voor inwoners en bezoekers van Ridderkerk. 
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EvR wil de komende vier jaar:: 

Gratis: 
 
❖ Gratis vervoer met de RET-bus voor AOW’ers continueren. 
❖ De haalbaarheid onderzoeken of kinderen tot 12 jaar ook gratis 

met de RET-bus kunnen reizen. 

❖ Gratis parkeerplaatsen behouden en zo mogelijk uitbreiden. 
 
Bereikbaarheid en vervoer: 
 
❖ Géén ontsluitingsweg door de boomgaard in Rijsoord! 
❖ De auto ruimte blijven geven.  
❖ Sint Jorisstraat blijft tweerichtingsverkeer. 
❖ Goed openbaar vervoer voor onze inwoners. 
❖ 30 km/u wegen ook inrichten als 30 km/u wegen. 
❖ Deelmobiliteit binnen Ridderkerk stimuleren. 

 

Veiligheid en onderhoud: 

❖ Meer inzet op onderhoud en verbetering van onze lokale straten, 
wegen en rotondes; ook qua veiligheid. 

❖ Voet-, fiets- en zebrapaden duidelijker zichtbaar maken. 
❖ Geluidshinder en sluiproutes terugdringen. 

 
Meer elektrische laadpalen: 
 
❖ Inwoners enthousiasmeren om elektrisch te gaan rijden en het 

gebruik van elektrische laadpalen stimuleren. 
❖ Aanleggen van elektrische  laadpalen faciliteren, rekening 

houdend met brandveiligheid en borging ontploffingsgevaar. 
 

Geluidsoverlast terugdringen: 
 
❖ Geluidshinder door verkeer zoveel mogelijk terugdringen naar 

normen die acceptabel zijn voor de volksgezondheid. 
❖  

❖  



  

Enerzijds staat het milieu en klimaat in de belangstelling. 

Ja, het klimaat speelt een belangrijke rol, maar is slechts 

deels door de mens beïnvloedbaar.  

Anderzijds moeten wij oppassen dat de vele 

aangekondigde maatregelen onze beleidsvrijheid niet 

beperken. Want wij willen kunnen leven, werken en 

genieten! En onder meer huizen kunnen bouwen.  

Ook mag niet de stapelingen van extra, al dan niet milieu 

gerelateerde (directe of indirecte), belastingen teveel 

druk op het inkomen van huishoudens leggen.  

Natuurlijk zijn wij voorstanders van energieneutraal 

werken, wonen en recreëren. Maar ook van  

ledverlichting, gezonde luchtkwaliteit en acceptabele 

geluidsnormen. 

De schoonheid van Ridderkerk moet echter wel 

behouden blijven. Landschapsvervuiling door 

windturbines willen wij niet. We zijn wel voorstanders 

van innovaties die het milieu en klimaat sparen.  

Er zijn zorgen omtrent de hoeveelheid PFAS /GenX in ons 

drinkwater. De hoeveelheden zijn binnen de normen 

(alhoewel ook deze arbitrair zijn). Ridderkerk scoort 

hoger op deze lijst ten opzichte van andere gemeenten. 

EvR denkt, dat hier iets aan gedaan moet en kan worden.   

Sommige milieubelastingen worden door de centrale 

overheid opgelegd en dan is Ridderkerk, zonder daar iets 

aan te kunnen doen, slechts een doorgeefluik.  

We dienen kritisch te kijken naar ons eigen afvalbeleid. 

Niet alleen wat het zou moeten zijn, ook het vervoer naar 

de verwerkingscentrale en de kosten dienen onder de 

loep te worden genomen. 

 

 

ÉCHT VOOR 

 Milieu en Klimaat 

 

EvR wil de komende vier jaar:: 

 
Haalbare plannen: 

 
❖ Klimaatplannen die haalbaar, betaalbaar en transparant zijn, 

waarbij participatie serieus wordt genomen, bijvoorbeeld plannen 
om van het gas af te gaan. 
 

Belangen: 

❖ Het in het juiste perspectief bekijken van ecologie, milieu, groen en 
duurzaamheid (PFAS/PFOS/GENX en Rubbergranulaat), daarbij 
rekening houdend met zowel economische als consumenten 
belangen. 

❖ Het goed monitoren van de Ridderkerkse waterkwaliteit. 
 

Belastingen: 
 
❖ Afvalstoffenheffingen en milieubelastingen tot een minimum  

beperken en deze maximaal kostendekkend laten zijn. 
❖ Het afhalen van grof afval bij mensen thuis tweemaal per jaar gratis 

maken. 

 

Openbaar groen: 

❖ Bomenkap zoveel mogelijk voorkomen en altijd herplanting na kap.  

❖ Klimaatbestendige aanplant van nieuwe bomen.  

❖ Een hoger niveau van onderhoud en beheer van het openbaar 
groen, zodat verloedering wordt voorkomen en er geen gevaarlijke 
situaties op (binnen)wegen en kruispunten ontstaan en in elke wijk 
hetzelfde onderhoudsniveau toepassen. 

 

Luchtkwaliteit en geluidshinder: 

❖ Streven naar de nieuwe, strengere, normen van de WHO-

grenswaarden op de gebieden van luchtkwaliteit en geluidshinder. 

❖ Heroverwegen plaatsing windmolens op  

Ridderkerks grondgebied. 
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ÉCHT VOOR 

 Veiligheid 

 EvR vindt dat er op verschillende terreinen meer 

handhaving nodig is, zoals bij illegale plaatsingen van 

afval, bij overlast van verkeer, vuurwerk, geluid, 

wapenbezit en criminaliteit. Toezicht en handhaving 

zijn en blijven daarom erg belangrijk. 

Bestrijding van drugsgebruik, drugshandel en 

criminaliteit moet meer aandacht krijgen. 

Overlast van o.a. ondermijning, drugscriminaliteit, 

straatroven, inbraken en dergelijke dient te 

verminderen dan wel te worden voorkomen. 

Jongeren dienen weerbaarder gemaakt te worden 

tegen drugsgebruik, verslavingen en criminaliteit. 

Een gevoel van veiligheid heeft ook te maken met de 

directe leefomgeving. Is er voldoende verlichting op 

straat en werkt deze? Zijn er geen gevaarlijke 

verkeerssituaties door struiken naast of obstakels op 

de weg? Kan men veilig over straat lopen? Zijn er 

losliggende tegels, of tegels die omhoog worden 

gedrukt door wortels van bomen? 

Kortom, veiligheid is een groot begrip, dat écht 

aandacht verdient. EvR wil dat veiligheid deze 

aandacht ook krijgt. 

EvR wil de komende vier jaar: 

Handhaving en meer BOA’s: 

❖ Minimaal twee BOA’s extra aanstellen zodat er meer ingezet wordt op 

handhaving en veiligheid. 

Preventie en bestrijding: 

❖ Meer blauw en BOA’s zichtbaar op straat ter bestrijding van 

drugsgebruik, drugshandel en criminaliteit en verbeteren van 

verkeersveiligheid.  

❖ Meer wietkwekerijen opsporen door samenwerking met politie, 

bedrijven en energiemaatschappijen. Buurtpreventie intensiveren. 

❖ Diverse preventieve programma’s op school aanbieden, waar 

gesprekken met ervaringsdeskundigen die het rechte pad op zijn 

gegaan deel vanuit maken. Maar ook andere werkwijzen, zoals aanbod 

met jongerenwerkers behoren tot de optie. 

❖ Meer aandacht voor (cyber)criminaliteit onder bedrijven en inwoners. 

❖ De wijkschouwen weer introduceren om verloedering, ondermijning 

en dergelijke voor te zijn dan wel tegen te gaan. 

Meer camera toezicht: 

❖ Meer camera’s inzetten om diverse overlasten te voorkomen. 

Camera’s kunnen inwoners een veiliger gevoel geven. 

Buurtpreventie: 

❖ Alle buurtpreventies van Ridderkerk blijvend faciliteren. 

 

Politiebureau Ridderkerk: 

❖ We spannen ons 100% in om het regionale politiebureau aan de 

Kievitsweg in Ridderkerk te behouden. 
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EvR wil de komende vier jaar: 

Uitbreiding woonvormen: 

❖ (Iets) meer hoogbouw met liften in bepaalde delen van Ridderkerk 

opdat meer woningen beschikbaar komen voor Ridderkerkers. 

❖ Woonlagen toevoegen aan bestaande bouw, mits dit technisch 

mogelijk en haalbaar is. 

❖ Andere woonvormen onderzoeken en realiseren, zoals Tiny Houses en 

Knarrenhof. 

❖ Onderzoeken of (uitbreiding van) woonboten als alternatief wonen 

(tijdelijk) mogelijk is. 

❖ Conversie van kantoorpanden naar woonruimte uitbreiden. 

 

Sociale huurwoningen: 

❖ Het aantal sociale huurwoningen in Ridderkerk minimaal behouden, 

maar bij voorkeur uitbreiden. 

❖ Onderzoeken of het mogelijk is om de percentages van verdelingen 

van (sociale) huurwoningen te veranderen in 75% voor Ridderkerkers 

en maximaal 25% voor mensen van buiten Ridderkerk.  

 

Uittreding en voorrang: 

❖ Onderzoeken of uittreding bij Woonnet Rijnmond mogelijk is en tegen 

welke voorwaarden e/o kosten, om zo als Ridderkerk meer zelf de 

beschikking te hebben over onze eigen woningvoorraad ten behoeve 

van onze eigen inwoners. 

❖ Ridderkerkers voorrang geven bij toekenning huurwoningen of 

nieuwbouw koopwoningen. 

 

 

  ÉCHT VOOR 

Op dit moment ziet EvR al een toenemende 

behoefte aan meer betaalbare  huur- en 

koopwoningen in Ridderkerk. Onze jongeren 

staan jaren ingeschreven en komen dan nog 

steeds niet in aanmerking voor een sociale 

huurwoning in Ridderkerk. En dat is 

onredelijk. Zij zijn hier vaak opgegroeid, 

sporten e/o werken in Ridderkerk en hebben 

(bijna) heel hun sociale netwerk hier zitten. En 

toch worden ze genoodzaakt elders te gaan 

wonen? Dat gaat EvR te ver!   

Ouderen die kleiner willen wonen hebben ook  

nauwelijks kansen op een woning. Er is dus 

een groot tekort aan woningen voor starters, 

jongeren en senioren.   

Echt voor Ridderkerk wil voor álle inwoners 

een kwalitatief goede woningvoorraad 

beschikbaar hebben. Dit geldt voor alle 

doelgroepen: jongeren, ouderen, gezinnen en 

voor alle situaties, zoals beschermd wonen 

situaties, eenpersoonshuishoudens en 

levensloopbestendigheid.   

Bij het (ver)bouwen van woningen houden we 

rekening met energieneutraal wonen en 

klimaatadaptatie. Met de komst van de 

omgevingswet op 1 juli 2022 staan onze 

inwoners centraal. Er komt meer ruimte om te 

ondernemen en de procedures worden korter. 
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 Ruimtelijke ordening/Wonen  

 



 

 

  

 

  

ÉCHT VOOR 

 Financiën, bestuur en participatie 

 

Ridderkerk staat er goed voor met een ruime reserve op de 

balans. Maar enige terughoudendheid om dit verantwoord te 

besteden is wel ons doel.  

Vanzelfsprekend gaat EvR de komende jaren ook weer voor 

een sluitende gemeentebegroting. Kosten gaan voor de baten 

uit; maar het dient wel om specifieke, meetbare, 

acceptabele, realistische en tijdig haalbare plannen te gaan. 

De centrale overheid is heel erg makkelijk in het neerleggen 

van door de centrale overheid gewenst beleid welk 

Ridderkerk mag uitvoeren. Denk aan onderwijs, klimaat, 

sociaal domein (vooral geestelijke gezondheidszorg en 

bijstandsuitkeringen). Het kan en mag niet zo zijn, dat 

Ridderkerk maar moet zien hoe de tekorten in deze vaak 

open einde regelingen (er moet dan altijd worden betaald) 

opgevangen worden. 

Onroerend zaakbelasting (OZB) wordt door meer dan de helft 

van de Ridderkerkers opgebracht. Er dient kritisch te worden 

gekeken naar de opbrengsten. Het mag geen melkkoe 

worden. 

Ridderkerk dient óf weer zelfstandig te worden óf binnen de 

BAR eigen ambtenaren, exclusief voor Ridderkerk, 

aangewezen te krijgen, omdat hiermee de service en snelheid 

aan inwoners kan worden verbeterd. Maar waarmee wij ook 

een eigen Ridderkerks beleid kunnen voeren. 

De gemeente is er voor al haar inwoners en dient deze dan 

ook centraal te zetten en hen te betrekken bij toekomstige 

plannen. Participatie is daarom van groot belang. Meningen, 

suggesties en ideeën van inwoners moeten dan ook serieus 

worden genomen. Niet alleen ‘luisteren’ maar er ook iets 

mee doen. En zeker een terugkoppeling geven wat er met de 

inbreng is gedaan. 

 

 

EvR wil de komende vier jaar: 

 

Financiering taken: 

❖ Bevorderen dat landelijke taken neergelegd in Ridderkerk 
door de landelijke overheid worden gefinancierd. 
 

Lokale belastingen: 

❖ Lokale belastingverhogingen tot een minimum beperken, 
waarbij de Onroerend Zaak belasting (OZB) zeker geen 
melkkoe mag worden.  
 

Begroting: 

❖ Een blijvend sluitende begroting behouden. 

 

Bestuur: 

❖ Dat gemeente Ridderkerk ervoor kiest om zélf de regie 

weer te gaan voeren en de BAR-organisatie achter zich te 

laten óf exclusief ambtenaren voor Ridderkerk aanwijst om 

eigen Ridderkerks beleid op te stellen en uit te voeren. 

 

Participatie van inwoners: 

❖ Ideeën, suggesties en meningen van inwoners serieus 

mee laten wegen bij plannen van en voor de gemeente en 

altijd een terugkoppeling te geven op hun bijdrage. 
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Echt voor Ridderkerk doet voor de derde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 

Ridderkerk. Met trots stellen wij onze kandidaten aan u voor:   

 

1.    2.        3.               4.   

Cora van Vliet      Jim Kloos           Tissa van de Wege-    Emir Žigić 

                van der Does de Bye                   

 

 

 

 

 

 

                            

                            5.  Joey van Loon                6.  Quinten Schop       7.  Mischa Kloos 

 

8.  Albert van de Wege     13. Michelle Eijs 

9.  Evelien Klootwijk     14. Pieter van Dongen 

      10. Henk Broekhuizen     15. Ineke Koets 

             11. Tanja Žigić-Stal     16. Pim Tibboel  

             12. Arnold Vogel 

 

 

 

 STEM EVR, LIJST 4, VOOR EEN BETER RIDDERKERK! 

Direct naar onze website Direct naar ons 10-Puntenplan 

 Onze kandidaten 
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 www.echtvoorridderkerk.nu 

 info@echtvoorridderkerk.nu 

 www.facebook.com/echtvoorridderkerk 

 www.twitter.com/@EvR2019 

 https://www.youtube.com/channel/ 

              UCeh_AYHltIcKRS3zJzLmiVQ 

Luchtfotografie: Danny Wols  

Foto’s kandidaten: Annemieke Faber-van Es 

 


