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EVR DOET HET! 

Voor  een  beter   Ridderkerk 

Voor Jong én Oud! 

Onze EvR-kandidaten zijn: 

1. Cora van Vliet 

2. Jim Kloos 

3. Tissa van de Wege-van der 
Does de Bye 

4. Emir Žigić 

5. Joey van Loon 

6. Quinten Schop 

7. Mischa Kloos 

8. Albert van de Wege 

9. Evelien Klootwijk 

10. Henk Broekhuizen 

11. Tanja Žigić–Stal  

12. Arnold Vogel 

13. Michelle Eijs 

14. Pieter van Dongen 

15. Ineke Koets 

16. Pim Tibboel   

Echt voor Ridderkerk (EvR) is een partij waar 

iedereen welkom is. Wij hechten veel waarde 

aan contact met u als inwoner en uw inbreng om 

Ridderkerk nog beter en mooier te maken. 

Als lokale partij zijn wij vrij om eigen keuzes te 

maken, zonder van bovenaf opgelegde stand-

punten of samenwerkingen. Daardoor zijn wij in 

staat om úw stem te laten horen in de gemeente-

raad en kunt u ons altijd aanspreken of bereiken. 

Wij hebben ons de afgelopen vier jaar weer op 

diverse terreinen ingezet voor Ridderkerk. Dat 

willen wij de komende vier jaar blijven doen. Er is 

al veel bereikt, maar er kan nog véél meer! Op 

het gebied van werk en inkomen, zorg, armoede-

beleid, verkeer en vervoer, wonen, veiligheid, 

participatie, onderwijs. Om maar een paar onder-

werpen te noemen. In deze flyer treft u ons  

10-Puntenplan aan. Maar ons complete Verkie-

zingsprogramma staat online. U treft deze op 

onze website aan, onder de button Verkiezingen. 

U kunt ook de QR-code op de voorzijde scannen 

om er direct naar toe te gaan. 

EvR heeft een hecht team met veel kennis en 

ervaring. Wij staan voor u klaar en zijn er écht 

voor Ridderkerk! Stem daarom EvR, lijst 4, 

voor een beter Ridderkerk.  

Met Ridderkerkse groet, Cora van Vliet 

Lijsttrekker, voorzitter, raadslid EvR 

www.echtvoorridderkerk.nu 

Voor  een  beter   Ridderkerk 

STEM EvR, LIJST 4,  
VOOR EEN BETER RIDDERKERK. 
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Voor  een  beter   Ridderkerk Het 10-puntenplan van EVR 

voor de periode 2022-2026  
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Terugdringen sluipverkeer door Ridderkerk en géén ontsluitingsweg Nieuw  

Reijerwaard door Rijsoord, boomgaard of Rijksstraatweg 

• 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 

Wonen en Openbaar Vervoer verbeteren 

• Meer sociale huurwoningen en woonvarianten mogelijk maken  

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

• AOW’ers blijven gratis reizen binnen het RET-busnet omdat mobiliteit 
belangrijk is en onderzoek de haalbaarheid of kinderen tot 12 jaar ook 
gratis met de RET-bus kunnen reizen 

3 Gegarandeerde zorg voor álle Ridderkerkers 

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

• Meer inzetten op het voorkomen van jeugdproblematiek 

• Schuldhulpverlening versterken 

• Eenzaamheid onder Ridderkerkers tegengaan 

4 Ondernemend Ridderkerk faciliteren en ondersteunen 

• Terugdringen van betaald parkeren en zoveel mogelijk lokaal inkopen 

• Sterk inzetten op belastingbeheersing en ondersteuning aan lokale 

ondernemers  

• Winkelcentra en bedrijven optimaal bereikbaar houden 

5 Sport- cultuur- en recreatievoorzieningen uitbreiden 

• Alle Ridderkerkers een Ridderkerkpas en deze uitbreiden met gratis sport-, 
cultuur-, en recreatievoorzieningen 

• (meer) Fitness- en sportapparatuur in de buitenruimte plaatsen voor jong en 
oud 

• Alle in Ridderkerk actieve vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aanbieden 

6 Verbeteren van en anticiperen op Milieu & Klimaat 

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

• Voor alle Ridderkerkers geldt: 2x per jaar gratis afhalen van grof afval/vuil  

• Betere normen voor lucht- en waterkwaliteit en geluidsoverlast terugdringen 

7 Ridderkerk: een gezonde en sociale gemeente 

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

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

• Periodieke preventieve gezondheidschecks voor AOW‘ers stimuleren 

8 Vorming & ontwikkeling via goed onderwijs 

• Vroegsignalering bij problemen met en/of achterstanden bij kinderen 

• Aanpak taalachterstand, laaggeletterdheid en digibetisme 

• Integrale Kind Centra (IKC) blijven stimuleren   

• Brede school blijvend faciliteren 

9 Een veiliger en schoner Ridderkerk 

• Méér inzet op handhaving + veiligheid door minimaal 2 Boa’s extra aanstellen   

• Meer cameratoezicht en meer aandacht voor preventie en bestrijding van  
criminaliteit  

• Buurtpreventie blijvend faciliteren 

• Politiebureau in Ridderkerk behouden 

10 Financiën, bestuur en participatie 

• Lokale belastingen niet tot nauwelijks verhogen 

• Ridderkerk behoudt sluitende begroting 

• BAR-ambtenaren werken exclusief voor Ridderkerk 

• Participatie van bewoners serieus (mee) nemen en 

altijd een terugkoppeling geven op hun bijdrage 

Scan voor ons complete Verkiezingsprogramma: www.echtvoorridderkerk.nu 
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