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VAN DE VICEVOORZITTER

Samenwerking, een woord dat veel gebruikt
kan worden. In de politiek moet samengewerkt
worden om tot besluiten te komen. Besturen
moeten goed kunnen samenwerken. In het
nieuws kunnen wij ook vaak lezen dat ‘Europa
samen moet werken’. Maar hoe goed zijn
mensen nu eigenlijk in samenwerken? Natuurlijk, werken kan gelukkig bijna iedereen. Maar
samen, dan wordt het ineens eng. Mensen
moeten dan van hun eigen ‘heilige’ grond afstappen en rekening houden met anderen. En
dat blijkt in de praktijk toch vaak moeilijk te zijn.
Daarom ben ik des te blijer met onze vereniging en onze fractie. Net na het begin van het
nieuwe politieke jaar ben ik erachter gekomen
dat, ondanks de vele verschillende gezichten,
de samenwerking toch wel erg soepel verloopt.
Dit is erg fijn om te merken.
Maar het kan altijd
beter. Kijk bijvoorbeeld naar het vluchtelingen
probleem.
Dan is samenwerken
ineens erg lastig.
Want zoals vaak
wordt gezegd: ‘De
vluchtelingen mogen
best komen, maar niet in mijn achtertuin.’ Het
samenwerken wordt dus in de weg gezeten
door het eigenbelang. Iets wat naar mijn mening bij samenwerken juist meer naar de achtergrond gedrukt zou moeten worden.
Een mooi voorbeeld van hoe samenwerken tot
iets moois kan leiden heb ik zelf pas meegemaakt. Ik zing zelf bij een koor, en het laatste
jaar zijn wij steeds meer één groep geworden.
Wij zijn als koor beter samen gaan werken en
meer op elkaar af gaan stemmen. Pas hebben
wij opnames van een jaar geleden vergeleken
met opnames van dit jaar. En het was een
enorm verschil. Zo brengt samenwerken mooie
dingen voort.
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‘Ridderkerk samen sterker maken’ prijkt prominent op onze website. Als CDA staan wij dus
voor samenwerken. Mensen niet zonder overleg dwingen om iets te veranderen. Maar vanuit ons christendemocratisch gedachtegoed
samen kijken naar de beste oplossing. Wat mij
betreft is dit ook iets wat het CDA zo’n mooie
partij maakt!
Daarom wil ik u allen oproepen om de komende tijd om u heen te kijken, binnen en buiten
het CDA. Kijk naar met wie u samen werkt en
of u dit vanuit christendemocratische principes
doet. Ik heb zelf gemerkt dat goed samenwerken veel rust en geluk brengt. Ik hoop dat u
hetzelfde mag ervaren. En ik wens u een
mooie en gelukkige tijd toe!
Mathijs Remijn
ALWEER DE 25e

Vandaag ontvangt u de Nieuwsbrief van het
CDA Ridderkerk, digitaal verstuurd of nog persoonlijk bezorgd. 25 maal is de Nieuwsbrief op
dit formaat en in deze lay-out verschenen. Al
25 maal zorgde Anja Steenbergen voor de
mooie plaatjes bij de ingeleverde artikelen en
maakte zij er een mooi geheel van, zodat het
aantrekkelijk is om te lezen. Heeft u misschien
nog tips voor de redactie?
In de Nieuwsbrief roepen we u regelmatig op
om te reageren of een stukje te schrijven. Helaas wordt hier niet vaak gehoor aan gegeven.
Misschien toch iets voor u? Probeer het eens.
Om te zorgen dat er zo’n 4 á 5 maal per jaar
een Nieuwsbrief uitkomt, vragen we een nieuw
lid voor de redactie.
Wij bedanken hierbij ook onze bezorgers, die
vaak al jaren zorgen dat de Nieuwsbrief op de
mat valt bij de leden die geen e-mail hebben.
Fractie en bestuur horen graag van u.
Annemarie Tamerius
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LOSLATEN
Vanuit de redactie kwam het verzoek iets te
schrijven over loslaten en ik zal een poging
wagen.
Tegenover loslaten
staat vasthouden en
dat wisten we al zult
u zeggen. Waar we
ons vaak niet van
bewust zijn is dat we
ongemerkt aan heel
veel dingen vastzitten. Dit kan heel
onschuldig zijn: er is
een hond in het gezin en die moet op bepaalde
tijden worden uitgelaten. Hier zitten we aan
vast en we laten meestal met plezier onze
viervoeter uit, althans dat denk ik als geen
hondenbezitter zijnde.
Minder onschuldig is het wanneer een vorm
van verslaving de basis is van ergens aan
vastzitten. De hond zou in het ergste geval uit
huis geplaatst kunnen worden en het probleem
van uitlaten is voorbij. Bij een vorm van verslaving ligt dat niet zo makkelijk en is er vaak heel
wat voor nodig (therapie) om ergens vanaf te
komen.
Meestal is loslaten iets wat we niet makkelijk
even doen. We zijn ergens aan begonnen en
dat willen we ook afmaken. Het is vaak ook
een zaak van verantwoordelijkheid nemen. Je
zegt iets toe en anderen mogen er op vertrouwen dat je het ook doet. We voelen loslaten in
deze context ook als verliezen, we hebben
gefaald en dat voelt niet goed.
Met die gedachten heb ik zelf in de afgelopen
zomerperiode ook rond gelopen toen ik ging
nadenken over mijn functie als burgerlid. Dit
nadenken heeft er toe geleid dat ik mijn functie
als burgerlid per
september jl. heb
neergelegd.
De oorzaak ligt in
de
thuissituatie
waar extra zorg
nodig is en dit, zo
bleek in de praktijk, was niet te
combineren met
het werk als burgerlid.
Daar speelde op de achtergrond ook nog een
andere wat formelere gedachte in mee. Ik
kwam steeds meer tot de conclusie dat het
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eigenlijk ook niet handig en werkbaar is om
met twee petten op te zitten, en burgerlid en
voorzitter van het bestuur.
Dit alles heeft mij helderheid gegeven en daardoor heb ik in goed overleg met mijzelf en allen
die dit direct aangingen kunnen loslaten!
Wat ik met beide handen en veel plezier wil
vasthouden is mijn rol in het bestuur waarvan
ik de voorzitter mag zijn.
Kees Stolk
PRESENT RIDDERKERK,
een makelaar in sociale duurzaamheid
Het zal u als politiek geïnteresseerde en daarmee maatschappelijk betrokken inwoner van
Ridderkerk niet ontgaan zijn dat er sinds begin
van dit jaar een nieuwe vrijwilligersorganisatie
actief is in Ridderkerk. Present Ridderkerk was
begin dit jaar al weer de 70e plaatselijke stichting onder de vlag van Present Nederland.

De werkwijze van Present is nét iets anders
dan bij de meeste andere vrijwilligersorganisaties. Met het doel om veel meer mensen dan
nu kennis te laten maken met vrijwilligerswerk,
werven wij vrijwilligersgróepen. Denk daarbij
aan vriendenclubs, bijbelstudiegroepen, gezinnen, jeugdclubs, fracties van politieke partijen,
personeel van bedrijven (in het kader van een
sociaal duurzaam bedrijfsuitje), teams van een
sportvereniging, kerkenraden enzovoorts.
Bij het intakegesprek met zo’n gevormde vrijwilligersgroep wordt er gevraagd naar de interesses van de groep. Daarbij blijkt of een
groep(je) vrijwilligers het leuk vindt om de handen letterlijk uit de mouwen te steken en een
(opknap)klus achter een voordeur ambieert, of
eerder een tuinklus of toch liever een sociaal
project (bijvoorbeeld door met een hele groep
bewoners van een verzorgingshuis aan de
wandel te gaan en daarmee een leuke middag
te bieden).
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korte tijd (opknap)wonderen verrichten. Iets
wat met een één op één vrijwilligersmatch
simpelweg niet mogelijk is.

De klussen die bij de vrijwilligers terecht komen moeten ten goede komen aan inwoners
van de gemeente Ridderkerk die zelf een zwak
netwerk hebben en ook niet de financiële middelen hebben om (sociaal) uiterst noodzakelijke dingen te laten verrichten die een positieve
doorbraak voor hen kunnen betekenen. Er zijn
namelijk helaas heel wat mede-Ridderkerkers
die sociaal door de bodem zijn gezakt en die
zelf niet bij machte zijn een reset naar het nulpunt te bewerkstelligen. Het is werkelijk fantastisch als je de impact van een goed georganiseerde vrijwilligersinterventie in de leefomstandigheden van dorpsgenoten ervaart.
Natuurlijk zijn de mensen van Present niet zelf
in staat om de doelgroep van haar vrijwilligersactiviteiten te beoordelen op basis van de gehanteerde criteria. Dat is dan ook de reden dat
hulpvragen altijd bij ons aangedragen moeten
worden door maatschappelijke organisaties,
denk aan Vivenz, Aafje, Ridderzorg, Woonvisie
e.a. Onze twee coördinatoren, Marlies Bouman
en Jolanda Haan zijn voortdurend bezig het
aanbod van groepen goed georganiseerd te
koppelen aan hulpvragen.
Wat is het succes
en het vernieuwende van de Presentformule?
Dit: er
wordt een groot
ongebruikt potentieel vrijwilligers aangeboord. Er blijken heel veel ‘aanstaande’
vrijwilligers te zijn die het veel fijner vinden om
in groepsverband dingen aan te pakken (gezellig met je eigen groep eens iets heel anders
doen) en die niet gelijk de last van ‘het iedere
keer wéér op moeten draven’ willen dragen.
Overigens blijkt dat onze ‘eenmalige’ vrijwilligers tot nu toe aangeven in de toekomst zich
graag weer in te zetten via Present Ridderkerk.
Wat het onderscheidende van het vrijwilligerswerk zelf is: met een groepje mensen kun je in
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Intussen zijn we al écht ingeburgerd in de Ridderkerkse samenleving. Het vrijwilligersaanbod
komt goed op stoom en voor hulpvragen van
allerlei aard weten de bestaande organisaties
ons inmiddels redelijk te vinden. Daar waar er
eerst enige argwaan was van bestaande organisaties is meer en meer duidelijk geworden
dat Present juist aanvúllend is. We zullen aan
het eind van ons startjaar vrijwel zeker 30 vrijwilligersgroepen ingezet hebben. Dit is erg
veel voor een eerste jaar. Het streven voor de
komende jaren is een groei naar 50 tot 80
interventies per jaar.
De gemeente, kerken, bedrijven en particulieren hebben de toegevoegde waarde van Present ook gezien en geven (naast bijdragen van
het Skanfonds en het Oranjefonds gedurende
de eerste 3 bestaansjaren) ons de nodige financiële armslag om onze professionele coördinatoren (opgeteld voor 0,7 fte) te kunnen
bekostigen.

We hopen dat ons verhaal u enthousiast gemaakt heeft. U zult nóg enthousiaster worden
als u ons op Facebook bezoekt.
Weet u intussen, vanuit welk maatschappelijk
verband dan ook, ook een vrijwilligersgroep te
formeren? Wij horen het graag. Misschien ook
iets voor de CDA-(burger)raadsleden?
Marlies Bouman, coördinator Present Ridderkerk
Leo Plaisier, voorzitter Present Ridderkerk
BEZOEK CDA FRACTIE KLANT CONTACT
CENTRUM
Uit feedback van bewoners, signalen vanuit de
raad en reactie van de wethouder bleek dat de
gemiddelde wachttijd bij de telefonische bereikbaarheid ruim boven de servicenorm ligt
(norm telefonie/KCC: gemiddelde wachttijd 60
seconden).
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Tijdens behandeling van dit onderwerp ontving
de raad, bij monde van wethouder Dokter, een
uitnodiging om het Klant Contact Centrum te
bezoeken.

Zo bezocht de CDA fractie nog voor de zomervakantie het Klant Contact Centrum (KCC) van
de BAR-organisatie, gevestigd in het gemeentehuis te Barendrecht. Na een korte inleiding
door wethouder Henk Dokter vertelde teammanager Marcel Boer ons over de werkwijze
van het KCC.
De fractie kreeg een inkijkje hoe het automatiseringssysteem functioneert. Dit door het testen van onze eigen naam in te laten voeren. Zo
vernamen wij hoe de melding en het verloop
geregistreerd werden. Maar niet alleen vertelde Marcel Boer ons hoe goed het automatiseringssysteem werkt en de medewerkers zich
op een goede wijze inzetten, zo ook werden de
tegenkomende problemen besproken. Het
blijkt dat de lange wachttijden in het KCC het
gevolg zijn van een hoog volume van calls, de
slechte bereikbaarheid bij de vakafdelingen en
bezettingsproblematiek door een hoog ziekteverzuim bij de afdeling Front Office.

Tijdens de rondleiding werd er openhartig gesproken, als fractie zagen wij dat er hard gewerkt werd aan een oplossing en dat stemde
ons positief.
In de 2e tussenrapportage 2015 kunnen we
lezen dat de organisatie vanaf augustus / september 2015 onderstaande maatregelen heeft
genomen.
 Om de bezetting op peil te houden worden
er extra mensen ingehuurd voor het KCC.
 De druk op het telefonisch verkeer wordt
door het inzetten van een tweede lijn voor
de afdeling Verstrekkingen ingericht.
 Het proces meldingen openbare ruimte bij
de afdeling Beheer en Onderhoud wordt
verbeterd.
 De kwaliteit van uitgaande brieven die
verstuurd worden aan meer dan 100 geadresseerden wordt verbeterd door een
"brievenbrigade". Dit team toetst op leesbaarheid, begrijpelijkheid voor de doelgroep. Tussen betrokken afdelingen zorgt
men voor betere afstemming en dit bevordert de bereikbaarheid nadat de brief is
bezorgd.
Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de
werkdruk bij het KCC afneemt en dit geeft dan
extra personele ruimte voor de baliewerkzaamheden.

Uiteraard kunt u zonder afspraak de balie in
het gemeentehuis bezoeken, de gemiddelde
wachttijd is dan 10 tot 20 minuten. Maar wist u
dat al enige tijd u een afspraak kunt maken via
de website van de gemeente Ridderkerk?
Maar ook na het verzenden van een grote
hoeveelheid brieven over een zelfde onderwerp aan inwoners ontstaat een hoger volume
van calls. Indien het callcenter hier niet van op
de hoogte is kan men hier niet op anticiperen.
Dit veroorzaakt extra lange wachttijden. Indien
men de kwaliteit van de uitgaande brieven
vooraf toetst op duidelijkheid en de medewerkers van het callcenter goed informeert, kan er
vooraf ingezet worden om een extra lange
wachttijd bij calls te voorkomen en kunnen
inwoners sneller en adequaat worden geholpen.
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Uit ervaring kan ik u vertellen dat dit prima,
effectief en klantvriendelijk werkt. Zo ook, wat
ik als zeer prettig ervaar, is de wachttijd dan
gemiddeld 5 á 6 minuten. En dat is toch aanzienlijk minder.
Els Berkhout
DE CREZÉEPOLDER, EEN NATUURGEBIED IN WORDING
De nieuwe Crezéepolder zal in een grote behoefte voorzien. Uit een TNS NIPO-onderzoek
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blijkt dat 7 op de 10 Zuid-Hollanders de aanwezigheid van natuur en groen in hun directe
woonomgeving belangrijk vinden. Natuur is
een taak die de overheid voornamelijk naar de
provincies heeft overgeheveld. Van de ZuidHollanders vindt 68 procent het zorgelijk dat er
zo weinig groen is in hun provincie. ZuidHolland geeft per inwoner het minste uit aan
natuur; 18 euro. Friesland geeft 103 euro per
inwoner aan natuur uit. Van alle grote steden
heeft Rotterdam het minste groen in zijn omgeving.
Groen in de woonomgeving is van belang voor
de gezondheid van de mens. Dus alle reden
om daar wat aan te doen. Als er zo weinig geld
beschikbaar is, is het verstandig te kijken of er
niet meer potjes met geld beschikbaar zijn. Als
dat lukt, dan juichen we over een win-win situatie. En daar lijkt het op bij het project
Crezéepolder.

Wie herinnert zich nog de kreet “Ruimte voor
rivieren”? Het plan is, om in tijden van grote
wateraanvoer, het water meer ruimte te bieden, waardoor de aanwas vertraagd en afgevlakt wordt. Dit idee is overgenomen in de
plannen van Delta-natuur, waar de Crezéepolder onderdeel van uitmaakt.
De natuurliefhebber heeft even geduld moeten
hebben, maar eind volgend jaar zal het water
in de Crezéepolder (72 ha) vrij spel krijgen.
Dichtbij de grote stad zal zich een dynamisch
natuurgebied ontwikkelen waar het water op
het ritme van eb en vloed in- en uitstroomt.
Vanaf de hoger gelegen wandelpaden zal de
wandelaar uitzicht hebben op een gebied met
wilgenbossen, slikplaten, riet- en biezenvelden.

De nieuw ingerichte Crezéepolder zal deel uitmaken van een veel groter natuurgebied. In de
allereerste plaats de Ridderkerkse Gorzen en
Griend, de Donckse Griend en Stormpoldergriend en de Sophiapolder waar de natuur zich
al een aantal jaren heeft kunnen ontwikkelen.
In een iets wijder perspectief maakt ook de
Molenboezen van Kinderdijk deel uit van dit
gebied. Voor moerasvogels is het naar al die
gebieden maar een klein stukje.
Doordat alle (kleine) gebieden te
samen een groot
gebied zijn, kunnen ook meer
kritische soorten
hier aan hun trekken komen.
Trekvissen hebben behoefte om op de plaatsen waar zout en zoet water met elkaar mengen een tijdje uit te rusten om zich aan te passen alvorens verder te trekken. Ze zoeken de
luwte buiten de stroomgeul van de rivier en
zwemmen een kreek in, dat kan de Crezéepolder zijn. Daar zien we als mensen niet zoveel van.
Meer zien we van vogels die voortdurend trekken op zoek naar rust en voedselgebieden.
Het tij zal steltlopers tijdelijk van de slikplaten
verjagen. Grauwe ganzen gaan op zoek naar
grazige weiden zoals bij het Waalbos om ‘s
avonds weer terug te keren om op een flinke
plas in de Crezéepolder te rusten. De bewoners van Drievliet zullen er nog aan moeten
wennen dat in de schemering er regelmatig
groepen gakkende ganzen overvliegen.
Het water zal ook zorgen
dat zaden uit de aangrenzende natuurgebieden worden aangevoerd.
Deze planten zullen zich
snel vestigen in de
Crezéepolder. Mogelijk
dat op langere termijn
stroomdalplanten op zanderige oeverwallen
bloeien.
In de eerste jaren zullen de veranderingen
groot zijn. Hoe het zich precies zal ontwikkelen
is nog een vraag. Een reden voor de wandelaar om hier regelmatig terug te keren.
Bron: Natuurvereniging IJsselmonde
Aart van Dragt

CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 25, okt. 2015

5

CDA-RIDDERKERK, VIZIER nieuwsbrief nr. 25, okt. 2015
HERSTELPLAN TOBE

Cultuureducatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van jongeren. Het draagt bij aan de
leerprestaties en ontwikkeling van kinderen.
Het CDA vindt dan ook dat ieder kind kennis
moet kunnen maken met kunst en cultuur.
Daarom is het een drama dat de directie van
ToBe er zo’n puinhoop van heeft gemaakt.
Hier is echt sprake van wanbeheer, incompetent management en ondernemerschap en
slecht bestuur. De inwoners van de zes deelnemende gemeentes mogen de tekorten weer
aanvullen met 3,5 miljoen euro.
Hoe heeft het zover kunnen komen? Dit vraagt
om een kritische blik naar het eigen functioneren. Waarom heeft het wanbeleid van de directie jaren kunnen duren? Waarom is er niet
ingegrepen door de toezichthouders, in casu
de verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeentes? Waarom heeft de accountant niet aan de bel getrokken?
Maar we moeten ook als raad de hand in eigen
boezem steken. Hebben we kritisch genoeg
naar het aanbod van ToBe gekeken?
De huidige directeur-bestuurder geeft vertrouwen voor de toekomst. Waarom is deze bestuurder niet eerder aangesteld?
Het CDA vindt een duidelijk excuus van ToBe
voor het falende management op zijn plaats.
De verklaring van het grote tekort is echt onvoldoende.

tocht, georganiseerd door Rijkswaterstaat
(RWS). Op 22 september jl. kon meegevaren
worden met de RWS73 en kon men de communicatie tussen schippers live meemaken.
Dan blijkt dat ‘enge’ manoeuvres van schepen
op dit drukke punt eigenlijk goede afspraken
zijn tussen schippers en dat het allemaal wel
meevalt.
Geschiedenis
Enige tijd geleden is de HID van Zuid-Holland
benaderd door de burgemeester van Ridderkerk. De burgemeester uitte in deze brief haar
bezorgdheid over de ongevallen en incidenten
veroorzaakt door het scheepvaartverkeer bij
de splitsing Nieuwe Maas, Lek en Noord. Ook
waren er ongevallen gebeurd met de waterbussteiger die in Ridderkerk ligt afgemeerd.

Naar aanleiding van deze brief én naar aanleiding van het RWS-veiligheidsbeleid is er besloten onderzoek te doen op het splitsingspunt en
bij passerende schippers.
Enerzijds is er gekeken naar de oorzaken van
ongevallen en incidenten. Anderzijds is er gekeken naar mogelijke oplossingen om tot een
verbeterde situatie te komen.
Oorzaak technisch was het lastig om tot conclusies te komen. Teveel diversiteit in incidenten en meningen. Maar concluderend moet je
toch vooral denken aan de combinatie veel
verkeer / te weinig aandacht, verschil in
stroomsnelheden / eb en vloed en de eerder
genoemde waterbussteiger.

Peter Meij
VERSLAG VAN RIJKSWATERSTAAT
Ridderkerk vaart mee over het splitsingspunt
Lek, Noord en Nieuwe Maas!
Samenvatting
Het gevoel van onveiligheid op het splitsingspunt Lek, Noord, Nieuwe Maas in Ridderkerk is
bij de gemeente (bewoners, wethouders en
raadsleden) flink omlaag gegaan na een vaarCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 25, okt. 2015
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Uiteindelijk kwam uit het onderzoek een 8-tal
maatregelen naar voren die de situatie kunnen
verbeteren. Deze maatregelen varieerden van
het instellen van een verkeersbegeleidingssysteem tot het neerleggen van boeien.
Het onderzoeksrapport is bij het gemeentebestuur van Ridderkerk gepresenteerd. Maar is
ook via Schuttevaer gedeeld met schippers.

Ruyter. We hebben 3 keer 1 uur gevaren.
Tijdens dit uur varen vertelde Maurijn van Witsen dat RWS veiligheid hoog in het vaandel
heeft staan en dat er veel aandacht is voor dit
splitsingspunt dat met druk verkeer in de top
10 van incidentgevoelige locaties staat. Maar
ook dat het niet zo onveilig is als het lijkt.
Andries Westrik vulde dit aan met de maatregelen die zijn genoemd in het onderzoek en de
maatregelen die er nu worden genomen.
De genodigden hebben kunnen luisteren naar
de marifoongesprekken waarin schippers met
elkaar afspraken maken op welke wijze ze
elkaar passeren.
Erik en Tjeerd hebben uitleg gegeven over de
radar en de elektronische nautische kaart.

Vanaf dat moment is ook de patrouillefrequentie van RWS omhooggegaan. Ook is
een gezamenlijke werkgroep Ridderkerk/RWS
ingesteld om tot verdere maatregelen te komen.
Nadere maatregelen
In deze gezamenlijke werkgroep RWS / Ridderkerk is vervolgens tot de volgende maatregelen gekomen:
 3 waarschuwingsborden te gaan plaatsen
met: Let op: sterke stroming. Samen met
de havenmeester van Ridderkerk zijn er 3
locatie gezocht voor de borden. 1 bord in
de Noord bij scheepswerf ICH in Kinderdijk, 1 bord in de Lek op een krib bij Lekkerkerk en 1 bord in de Nieuwe Maas binnen de gemeente Ridderkerk.
 AIS: Er zullen ’vaarlijnen’ in de elektronische nautische kaart rondom het splitsingspunt worden geprogrammeerd. De
schippers kunnen dan zien wanneer ze
van hun koers afwijken.
 Maatregelen waterbussteiger: Een door
RWS gewenste verplaatsing van de waterbussteiger is niet haalbaar. Gemeente
heeft te veel (geld) geïnvesteerd in deze
locatie (PenR, voorzieningen). De gemeente denkt nog na over afsluitbaarheid
van de steiger als de waterbus niet aangemeerd is.
 Vaartocht: Om nu eens te laten zien dat de
situatie niet zo gevaarlijk is als het lijkt, is
er een vaartocht afgesproken. Zowel wethouders, raadsleden als omwonenden
mochten meevaren.
Op 22 september jl. hebben we met de RWS
73 gevaren. Aan boord was gezagvoerder
Tjeerd Zijlstra en mobiel verkeersleider Erik de
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Wethouders, raadsleden en omwonenden,
hebben zo een goed beeld kunnen krijgen van
wat er op deze splitsing passeert. Zeker toen
ook nog eens een Duits schip onverhoopt een
extra ronde moest draaien op het splitsingspunt omdat hij de verkeerde communicatie had
gevoerd. Nooit te voorkomen, ook niet met een
verkeerspost. En zeer adequaat door de
schipper opgelost.

Andries/Maurijn
INTERESSANTE BEDRIJVEN IN RIDDERKERK
Omdat de Ridderkerkse economie van groot
belang is voor alle Ridderkerkers, gaat het
college van B&W regelmatig op bezoek bij
interessante bedrijven.
Als lid van het college geniet ik altijd volop van
deze bezoeken en langs deze weg wil ik u
deelgenoot maken van het moois dat Ridderkerk op dit terrein te bieden heeft. Want dat is
echt heel bijzonder!
Zo zijn we onlangs op bezoek geweest bij het
bedrijventerrein Cornelisland. Langzaam maar
gestaag vestigen zich daar nieuwe bedrijven.
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Ridderkerk wil van Cornelisland een duurzaam
bedrijventerrein maken.

We hebben een bezoek gebracht aan Hak, of
meer volledig A. Hak Transportbedrijf en Werktuigenvervoer B.V. Zo vlak langs de A15 - A16
heeft dit bedrijf een prachtige locatie waar hun
wagenpark kan worden gestald, maar ook kan
worden gerepareerd. Het is werkelijk een mooi
terrein, met de modernste snufjes. Het is bijzonder goed voorbelast en voorzien van de
nodige maatregelen om te voorkomen dat de
gigantische werktuigen sporen in het terrein
veroorzaken. Ze beschikken hier over heel
veel verschillende machines, van grondverzet
tot rubskranen en shovels. Deze machines
kunnen worden gehuurd en vanaf deze plek
bereiken ze veel plekken in Nederland, maar
ook andere landen in Europa. Zeer indrukwekkend. Het zag er allemaal zeer modern, keurig
onderhouden en goed verzorgd uit.

Een ander bedrijf dat we bezochten is Van
Leeuwen Truckservice. Van Leeuwen is een
dealer van MAN trucks en op deze plek worden deze trucks verkocht en onderhouden.
Ook weer een zeer modern bedrijf. Van Leeuwen heeft deze locatie bewust gekozen vanwege de uitstekende ligging aan het verkeersnet. Ook Van Leeuwen heeft kans gezien hier
een prachtig pand neer te zetten, waar de
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trucks in een zeer moderne hal onderhouden
kunnen worden.
We brachten dit jaar een bezoek aan Van
Domburg. Veel Ridderkerkers zullen Van
Domburg kennen als een transportbedrijf.
Maar, vandaag de dag, is Van Domburg veel
meer. Van Domburg is verantwoordelijk voor
de distributie van professionele displays en
andere apparatuur van Samsung, NEC en
Dynasca voor de zakelijke markt en is hierin de
grootste van Nederland. In het pand van Van
Domburg kun je de meest moderne producten
van deze merken zien. Erg indrukwekkend.
Naast deze activiteiten, kun je hier ook kennis
maken met het zusterbedrijf Dutch Light Pro.
Dit bedrijf maakt prachtige ontwerpen voor
licht. Zo worden hier lichtontwerpen voor
Ahold, Bijenkorf en Scotch & Soda gemaakt.

Eerder dit jaar bezochten wij het bedrijf BIS.
BIS bestaat al sinds 1983. Het richt zich op
slimme presentatiemogelijkheden voor de zakelijke markt. Het gaat hier om het combineren
van audiovisuele en ICT technieken. Ik ken zelf
BIS uit het verre verleden, toen we nog wel
eens overheadprojectors moesten huren. Maar
het is geen oubollig bedrijf. Integendeel! Bij dit
bedrijf werd ik weer getroffen door de snelheid
van onze tijd. Alle mogelijke nieuwe digitale
technieken waren hier aanwezig. Het werd
duidelijk dat het heel spannend is om gelijke
tred te houden met alle nieuwe ontwikkelingen!
Een bedrijfsbezoek dat ik hier niet onvermeld
mag laten is ons bezoek aan Van Pelt Recycling. Dit bedrijf is nog niet zo lang geleden
gestart door twee ondernemers uit een Rijsoordse tuindersfamilie. Ondernemen zit hen in
het bloed. Zij zijn gestart met een bedrijf dat
zich bezighoudt met het inkopen, sorteren en
verwerken van metalen en elektronica. Het
richt zich op zowel particulieren als het bedrijfsleven. Iedereen die een stuk oud ijzer, of
koper of ander materiaal over heeft, kan hier
naar toe gaan. Hier wordt het metaal gewogen
en er wordt ook bepaald welk materiaal het
precies is en wat het oplevert. Via een mooi
systeem kun je vervolgens via een pasje je
geld incasseren. Echt de moeite waard. Hier
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zie je dat afval vaak waardevol is. Er kan zoveel gerecycled worden! Echt duurzaam.

Ik hoop hiermee een impressie te geven van
het mooie bedrijfsleven dat een plek in Ridderkerk gevonden heeft om succesvol te zijn.
Goed voor de werkgelegenheid!
Tineke Keuzenkamp
JONGERENRAAD RIDDERKERK
Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven
over de Jongerenraad in Ridderkerk en sinds
ik vanaf januari 2015 mijzelf de trotse voorzitter
van de Jongerenraad Ridderkerk (JRR) mag
noemen, vertel ik graag iets over de JRR.

Daarnaast is de JRR altijd bezig om zoveel
mogelijk in contact te komen met de jongeren
zelf. Dit doen wij onder andere door middel van
polls en stellingen op onze Facebookpagina,
maar daarnaast gaan wij ook langs de
jongeren zelf. Regelmatig kunt u de JRR
vinden in Plexat, de Loods en de Gooth en
daarnaast proberen we verschillende sozen te
bezoeken.
Het contact met jongeren is voor de JRR zeer
belangrijk, omdat wij zo onze tweede taak
kunnen uitvoeren, namelijk het gevraagd en
ongevraagd adviseren van de Ridderkerkse
gemeente(raad). Het vaststellen van het
jeugdbeleid is hier een goed voorbeeld van,
want Ridderkerk is op dit moment bezig het
jeugdbeleid voor onze gemeente te herschrijven.
Wij proberen hierbij
zoveel
mogelijk
de
gemeente te adviseren
bij het maken van dit
jeugdbeleid om zo de
belangen
van
de
Ridderkerkse jongeren
te vertegenwoordigen.
Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het
openbaar vervoer, het creëren van betere
studieplekken voor jongeren in bijvoorbeeld
bibliotheken (een punt waar wij als CDA
Ridderkerk ook naar streven) . Daarnaast ook
het aanbod van cultuur en starterswoningen in
Ridderkerk.
De JRR probeert op deze manier al vanaf
2006 zo goed mogelijk de Ridderkerkse
jongeren te vertegenwoordigen en als het aan
ons ligt stoppen wij als jongerenraad hier
voorlopig ook niet mee.

Zoals u misschien al weet is de belangrijkste
taak van de JRR het vertegenwoordigen van
de Ridderkerkse jeugd vanaf 15 jaar. Het
vertegenwoordigen probeert de JRR op twee
manieren zo goed mogelijk te doen. Allereerst
staan wij in contact met de Ridderkerkse jeugd
en gaan we in gesprek met ze over wat er
goed is in Ridderkerk, maar ook zeker of er
nog verbeterpunten zijn voor onze gemeente.
De Ridderkerkse jongeren kunnen ons als
jongerenraad altijd bereiken via mail,
Facebook en het bezoeken van onze
vergaderingen.
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Als laatste wil ik over de JRR zeggen dat alle
leden geacht worden om politiek neutraal te
zijn als het gaat om het vertegenwoordigen
van de jongeren. Dit houdt in dat ik mijn CDA
agenda thuis laat wanneer ik spreek namens
de JRR.
Victor Mijnders
PS: U bent als CDA-leden allemaal van harte
welkom om een keer een vergadering te
bezoeken. Het is namelijk een goede manier
om te horen wat er allemaal speelt onder de
Ridderkerkse jeugd. Vergaderdatums zijn terug
te vinden op onze Facebookpagina:
Jongerenraad Ridderkerk.

9

CDA-RIDDERKERK, VIZIER nieuwsbrief nr. 25, okt. 2015
KLANKBORDGROEP

Voor de eerste fase wordt binnenkort met de
bouw begonnen.
In het noordelijke deel worden 76 sociale
huurappartementen en 22 zorgappartementen
gerealiseerd in een U-vormig appartementengebouw van drie tot vijf lagen. Langs de Sikkelstraat komen 20 grondgebonden seniorenwoningen.
Aan de oostzijde van de Kuyperstraat worden
eengezinswoningen gerealiseerd in de sociale
(22) en middel dure huur (24).

Heeft de Klankbordgroep wel bestaansrecht?
Je kunt het je afvragen.

Het CDA heeft aandacht gevraagd voor de
aanzienlijke toename van het aantal parkeerplaatsen (volgens de huidige normen). Omdat
meer parkeerplaatsen worden aangelegd dan
vereist, zal dit een positief effect hebben op de
parkeersituatie in de directe omgeving. Aandacht is ook gevraagd voor de geluidoverlast
van de Rotterdamse weg.

Heel teleurstellend was het dat de geplande
bijeenkomst van 8 oktober jl. moest worden
gecanceld omdat er te weinig aanmeldingen
waren. Toch gaan we het nog een keer proberen en wel op donderdag 14 januari 2016
om 20.00 uur. Hopelijk levert deze vroegtijdige
aankondiging wat meer respons op.
HERSTRUCTURERING WOONGEBIED
CENTRUM

De start van de bouw staat gepland rond de
jaarwisseling en men verwacht dat in de eerste
helft van 2017 alle woningen klaar zijn. In de
raad is het bestemmingsplan aangenomen met
alleen de PvdA tegen.

In de raadsvergadering van 2 juli jl. is het Bestemmingsplan Herstructurering Woongebied
Centrum behandeld.

Leen Kruithof

Woningcorporatie Woonvisie heeft namelijk
plannen ontwikkeld voor sloop en nieuwbouw
van sociale woningen in het gebied ten noordoosten van het centrum. Zeg maar het gebied
rond/tussen Comenestraat, Hovystraat, Van
Gendtstraat, Sikkelstraat en Kuyperstraat.

ALGEMENE LEDENVERGADERING IS OP
MAANDAG 7 DECEMBER 2015 OM 20.00
UUR MET MADELEINE VAN TOORENBURG.
COLOFON
Voorzitter: Kees Stolk, Govert Flinckstraat 13, 2981
CJ, tel. 420339, f2hca.stolk@hetnet.nl
Vicevoorzitter: Mathijs Remijn, Erasmuslaan 25,
2984 XH, mathijsremijn@gmail.com , tel. 0615013895
Secretaris: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101,
2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl, tel. 0624482236
Penningmeester: Arie de Klerk, Kievitsweg 83, 2983
AD, tel. 424151, a.deklerk@zonnet.nl; IBANrekeningnr. NL05 RABO 0171787935 RabobankRidderkerk-Midden IJsselmonde
Fractievoorzitter: Leen Kruithof, Bliek 37, 2986 SB,
tel. 434 263, leenkruithof@upcmail.nl

Totaal worden 200 woningen en 2 bedrijfsruimtes gesloopt (daar is men nu mee bezig en
bijna klaar) en er worden daarna 164 huurwoningen teruggebouwd. De bestaande structuur
van de wijk is het uitgangspunt bij de nieuwbouw plannen. In dit project worden geen
nieuwe koopwoningen gerealiseerd.
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