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Het is de eerste keer dat de PvdA en 
GroenLinks gezamenlijk meedoen aan 
de verkiezingen in Ridderkerk. Onze 
samenwerking is ontstaan nadat inwoners 
vroegen om een bundeling van kracht 
voor een sterk inhoudelijk en sociaal 
progressief geluid in Ridderkerk. Wij 
staan voor een politiek van onderop, dus 
samen met de inwoners. En zetten ons in 
voor de uitdagingen waar onze inwoners 
en ondernemers voor staan, ook juist in 
deze onzekere coronatijd. We ontmoeten 
en spreken veel mensen in buurten, 
wijken, verenigingen en organisaties. Echt 
een partij voor iedereen, een moderne 
volkspartij waar het motto ‘Geen woorden 
maar daden’ centraal staat. Wij gaan dus 
niet zitten wachten in het gemeentehuis, 
we gaan in gesprek en met u op zoek naar 
werkbare oplossingen.

Met trots presenteren wij ons programma 
‘Bouwen aan vertrouwen’ om samen 
van Ridderkerk weer een sterke, 
toekomstbestendige gemeente te maken. 
Het is een programma vanuit onze 
gezamenlijke idealen en opgeschreven 
in heldere, haalbare doelen. Doelen die 
inwoners en ondernemers ons hebben 
aangereikt in de afgelopen maanden in 
de gesprekken over hun toekomst in 
Ridderkerk.

Wat gaan we doen? De kern van ons 
programma is dat we samen met 
inwoners, ondernemers en andere 
betrokkenen gaan werken aan een 
krachtig Ridderkerk, voor iedereen, nu en 
in de toekomst. Duurzaam en sociaal. We 
vinden het belangrijk dat mensen ook echt 
invloed hebben op hun straat of buurt met 

aandacht voor het algemeen belang en 
ieders mooie publieke ruimte.  

Zelfregie waar het kan, ondersteuning waar 
onze inwoners en ondernemers het nodig 
hebben. En niemand tussen wal en schip.

Jeroen Rijsdijk en Björn Ros 
Lijsttrekkers PvdA-GroenLinks Ridderkerk 
info@pvdagroenlinksridderkerk.nl
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Een dak boven je hoofd is een 
grondrecht, maar goed en betaalbaar 
wonen is voor steeds minder mensen 
vanzelfsprekend. PvdA-GroenLinks 
Ridderkerk gaat voor minimaal 1.000 
extra woningen voor het jaar 2026.

Onze punten:
•	 Nieuwbouw	en	huurwoningen	worden	

zoveel mogelijk eerst aangeboden 
aan Ridderkerkers. We bouwen 
voor onze inwoners, niet voor de 
projectontwikkelaars en huisjesmelkers. 

•	We	bouwen	extra	betaalbare	en	
duurzame huur- en koopwoningen om 
de sociale woningvoorraad op peil te 
brengen, zoals op de locatie van de 
voormalige Bevervol, de oude Gemini 
en Trelleborg. 

•	 Om	de	acute	woningnood	snel	te	
verminderen, zoeken we locaties voor 
tijdelijke woningen en Tiny houses. 
Daarbij bouwen we leegstaande 
kantoren, kerken en winkels om 

tot woningen, zoals leegstaande 
verdiepingen boven de winkels van de 
Ridderhof en de Jorishof.

•	We	bouwen	betaalbare	en	duurzame	
woningen voor senioren dichtbij winkels 
en zorgvoorzieningen zodat mensen 
comfortabel oud kunnen worden in 
hun eigen huis, bijvoorbeeld door 
Knarrenhof-initiatieven uit te breiden 
naar andere wijken.

•	We	spreken	met	Wooncompas	af	dat	
wanneer senioren willen doorstromen 
van een grote naar een kleinere 
huurwoning de huur gelijk blijft.

•	We	zetten	instrumenten	als	koopstart,	
koopgarant, erfpacht en de 
starterslening in voor het bouwen van 
betaalbare en duurzame woningen voor 
jongeren en starters.

•	 Er	komt	een	zelfbewoningsplicht	
en anti-speculatiebeding voor 
koopwoningen.

•	 Gemeenten	worden	verantwoordelijk	
voor goede en voldoende huisvesting 

voor arbeidsmigranten. Bedrijven 
mogen alleen nieuwe arbeidsmigranten 
aanstellen als er fatsoenlijke 
huisvesting voor hen beschikbaar is.

•	We	bouwen	alleen	op	plekken	die	nu	
ook bebouwd zijn om groene, open 
ruimtes en biodiversiteit intact te 
houden. We bouwen hoger waar het 
past in de omgeving.

•	We	spreken	met	projectontwikkelaars	
af dat bij nieuwbouw en renovatie 
geen optie tot een openhaard wordt 
meegenomen en stimuleren dat 
eigenaren van (oudere) houtkachels een 
fijnstoffilter	aanschaffen.

•	Woningen	worden	alleen	gesloopt	
wanneer renovatie niet mogelijk is. 
Er wordt zo veel mogelijk circulair 
gebouwd. 

•	We	gaan	energiearmoede	tegen.	We	
zetten	een	groot	isoleer-offensief	
in waarbij het eerst en het meest 
geïnvesteerd wordt in wijken waar dit 
het hardste nodig is.

BETAALBAAR EN 
DUURZAAM WONEN
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Ridderkerk wordt een van de 
duurzaamste gemeenten van 
Nederland waarbij we oog hebben 
voor de betaalbaarheid. 

Onze punten:
•	We	maken	ons	sterk	om	de	

luchtkwaliteit te verbeteren en de 
geluidsoverlast te verminderen. Er 
komt een scherm in West en bij het 
Oosterpark en we willen een scherm 
langs de Rotterdamseweg nabij P+R 
Oudelande.

•	We	grijpen	de	energietransitie	aan	om	
fors in wijken te investeren. Inwoners 
geven aan hoe we de buurt kunnen 
verbeteren. Iedere inwoner kan 
meeprofiteren	van	duurzame	energie,	
bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. 

•	 Om	de	betrokkenheid	en	het	draagvlak	
onder inwoners te vergroten, stellen 
we een klankbordgroep van inwoners 
in om hen te betrekken bij onze 
duurzaamheidsopgave.

•	 Groene	daken	en/of	zonnepanelen	zijn	
de standaard tenzij dit praktisch niet 
mogelijk is. 

•	 Ridderkerk	wordt	een	Global	Goal	
gemeente.

•	We	maken	onze	gemeente	hitte-	en	
regenbestendig. In samenwerking met 
het waterschap en inwoners verbeteren 
we de plekken waar na een hevige 
regenbui wateroverlast ontstaat of last 
is van hittestress. 

•	We	maken	het	mogelijk	dat	inwoners	
met een laag inkomen hun oude 
energie slurpende witgoed voor 
energiezuinige varianten kunnen 
omruilen. 

KLIMAAT EN 
DUURZAAMHEID
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Om wederzijds vertrouwen te 
vergroten, is direct contact tussen de 
gemeente en inwoners essentieel.

Onze punten:
•	 Voor	meer	kennis	over	wat	er	leeft	

speelt in de wijk, trekken raadsleden, 
wethouders en ambtenaren regelmatig 
de wijken in: goed beleid maak je 
samen met inwoners en ondernemers, 
niet vanachter een bureau. 

•	We	scholen	ambtenaren	in	het	
vroegtijdig betrekken van onze 
inwoners en ondernemers.

•	 Er	komt	een	onafhankelijke	
gemeentelijke ombudsman die helpt bij 
het oplossen van klachten.

•	We	houden	plannen	waarvoor	
onvoldoende draagvlak is opnieuw 
tegen het licht om te kijken of we 
aan de bezwaren van inwoners en 
ondernemers tegemoet kunnen komen, 
zoals het Oosterpark, woonvisie en 
rivieroevers.

•	 Bewonersinitiatieven	en	
ondernemersinitiatieven krijgen een 
vaste contactpersoon bij de gemeente 
zodat ze niet van het kastje naar de 
muur gestuurd worden. 

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

•	We	nemen	de	adviezen	en	ideeën	
serieus van het Maatschappelijk 
Burgerplatform, het Minimaplatform, 
het Ondernemersplatform, de 
Jongerenraad, het beleidsplatform 
Natuur,	Milieu	&	Duurzaamheid,	
de Toegankelijkheidscommissie, 
de wijkoverleggen en andere 
adviesorganen.

•	 De	gemeente	zorgt	ervoor	dat	alle	
belanghebbende inwoners, ook de 
minder op de voorgrond tredende, 
nadrukkelijk worden betrokken en 
gehoord bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

INSPRAAK EN 
PARTICIPATIE
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We zetten in op groen en water om 
en in de wijken; groen blijft ondanks 
de woningbouwopgave groen.

Onze punten:
•	We	maken	betere	afspraken	

met (onder)aannemers over 
werkzaamheden zoals maaien en 
snoeien.

•	 Bermen	worden	zoveel	mogelijk	
verrijkt met inheems bloemenzaad of 
planten die goed zijn voor bijen, andere 
insecten en vogels. 

•	 Bomen	worden	alleen	gekapt	als	het	
echt niet anders kan en voor elke 
gekapte boom komen er twee bomen 
terug. Daarbij komt er voor grote 
bomen een kapvergunning.

•	We	geven	inwoners	die	dat	willen	de	
ruimte om het groen in de eigen straat 
in	te	richten	en/of	te	onderhouden.

•	 Straatstenen	en	tegels	worden	waar	
mogelijk ingeruild voor water of groen 
en we stimuleren inwoners hetzelfde 
te doen. Daarom delen we bomen en 
struiken gratis uit. 

•	We	passen	de	nieuwe	plannen	voor	het	
Oosterpark aan met meer groen en het 
Essenlaantje	blijft	een	fietspad.

•	 Bedrijventerreinen	worden	in	
samenwerking met bedrijven 
natuurvriendelijker ingericht.

GROEN EN 
BIODIVERSITEIT
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Zorg in de wijk gaat over vertrouwen, 
samenwerking, solidariteit en meer 
waardering voor mensen die werken 
in de zorg. 

Onze punten:
•	 	Goede	zorg	begint	met	een	

goede relatie tussen hulpverlener 
en hulpvrager. Daarom streven 
wij naar vaste gezichten in de 
zorg en dienstverlening. Klant-
tevredenheidsonderzoeken moeten 
aantonen hoe het in de praktijk gaat.

•	We	willen	meer	informatiepunten	buiten	
het gemeentehuis waar Ridderkerkers 
terecht kunnen met al hun vragen. 
We realiseren een informatiepunt 

in het Centrum zodat indicaties 
sneller gegeven kunnen worden 
en zorgen voor meer uren voor de 
wijkteamprofessionals bij de huisartsen 
en de scholen. 

•	 Geen	herindicatie	bij	levenslange	
aandoeningen, maar snellere 
procedures en minder papierwerk. 

•	Mantelzorgers	zijn	onmisbaar.	We	
steunen mantelzorgers met maatwerk. 
De een ontmoet graag andere 
mantelzorgers, de ander wil tijdelijk 
extra	ondersteuning	zoals	een	hulp	in	
huis. De mantelzorgpluim wordt weer  
€ 150 in plaats van € 75.

•	We	zetten	in	op	het	bespreekbaar	
maken en (vroeg) herkennen van 

stress, somberheid, depressie en 
eenzaamheid.

•	We	pakken	de	wachtlijsten	aan	bij	de	
wijkteams, keukentafelgesprekken en 
Wmo-afdelingen door de afdelingen te 
versterken en de bureaucratie tegen te 
gaan. 

•	 Er	komen	‘oplosteams’	om	te	
voorkomen dat mensen bij lastige en 
complexe	situaties	geen,	onvoldoende	
of te late hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij 
problemen met de Wmo-, huisvestings- 
of bijstandsregels. Uitgangspunt is het 
bijstaan van minder weerbare inwoners 
door vaker en ruimhartiger gebruik te 
maken van de wettelijke ruimte. 

WAARDIGE 
ZORG
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In Ridderkerk wordt de financiële 
tweedeling verminderd in plaats van 
vergroot.

Onze punten:
•	We	pakken	niet	de	mensen	zonder	

baan aan, maar de werkloosheid. 
Er	komt	extra	aandacht	voor	50+	
en jongeren. Goede begeleiding en 
maatwerk worden de norm. 

•	We	zetten	in	op	startkwalificatie	bij	
jongeren en actief werkzoekenden. 
Daarmee kom je verder en ben je 
minder kwetsbaar.

•	We	helpen	mensen	om	de	basis	op	
orde te brengen, zodat zij ook aan 
het (vrijwilligers)werk kunnen blijven. 
Meer aandacht voor belemmerende 

problematiek, zoals laaggeletterdheid, 
fysieke en geestelijke gezondheid, 
schulden en een vast contactpersoon.

•	We	realiseren	basisbanen	voor	
Ridderkerkers die moeilijk aan de 
slag	komen.	Bijvoorbeeld	conciërges	
in het onderwijs, energiecoaches, 
toezichthouders in de openbare 
ruimte of ondersteuners van (sport)
verenigingen. Zo komen er meer 
Ridderkerkers aan het werk én 
krijgen we betere voorzieningen in de 
gemeente.

•	We	versterken	de	samenwerking	met	
werkgevers,	UWV	en	de	vakbonden	om	
Ridderkerkers naar kansrijke banen te 
begeleiden.	We	hebben	daarbij	extra	
aandacht voor groepen die moeilijker 

aan het werk komen zoals mensen met 
een arbeidsbeperking. 

•	 Zolang	het	Rijk	het	minimumloon	
nog niet verhoogd heeft naar € 14 
per uur, geeft de gemeente het 
goede voorbeeld door haar eigen 
medewerkers dit wel te betalen 
en minder gebruik te maken van 
flexcontracten.	Dit	vragen	wij	
bovendien van bedrijven die voor de 
gemeente willen werken. 

•	We	vragen	een	tegenprestatie	alleen	
als deze nuttig is voor re-integratie. 
De gemeentelijke arbeidsbemiddeling 
richt zich op vaste banen in plaats van 
flexwerk	en	draaideurconstructies	zoals	
flextentie.

MEER WERK EN 
MAATWERK
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We accepteren geen armoede in 
Ridderkerk. Gelijke kansen en recht 
op een fatsoenlijk en stabiel inkomen 
voor iedereen.

Onze punten:
•	 Verborgen	armoede,	energiearmoede	

en kinderarmoede gaan we tegen door 
de grens in het lokale minimabeleid 
waar mogelijk te verruimen van 110% 
naar 130% van het sociaal minimum en 
voor kindregelingen tot 150%. 

•	 De	regels	voor	bijzondere	bijstand	
worden versoepeld. Schrijnende 
situaties zoals bij acute kiespijn worden 
door maatwerk opgelost. 

•	Mensen	met	een	bijstandsuitkering	
kunnen een bepaalde periode tot € 200 
per maand bijverdienen zonder meteen 

op hun uitkering gekort te worden. 
Kleine giften mogen tot € 1200 per jaar 
gehouden worden. 

•	We	investeren	in	een	proactieve	aanpak	
van schulden, zoals vroegsignalering 
en empathische incasso. We bieden 
meer saneringskredieten aan waardoor 
inwoners aan de gemeente kunnen 
terugbetalen in plaats van aan losse 
schuldeisers. Dit ter voorkoming van 
snel oplopende incassokosten en 
deurwaarderskosten. 

•	We	zetten	in	op	het	voorkomen	van	
problematische schulden bij groepen 
die niet goed rond kunnen komen, 
zoals zelfstandig wonende jongeren tot 
21 jaar, bijstandsgezinnen met kinderen 
op de middelbare school, inwoners 
met een laag inkomen en met hoge 

zorgkosten	en	(flex)werkenden	met	een	
laag inkomen.

•	 De	kostendelersnorm	mag	in	deze	
tijd van woningnood geen straf voor 
samenwonen zijn. Er wordt zoveel 
mogelijk maatwerk toegepast. 

•	 De	beschikbaarheid	van	internet	is	
tegenwoordig een basisvoorziening. 
We	zetten	in	op	gratis	wifi	in	wijkcentra,	
bibliotheken en winkelcentra.

•	Wij	steunen	de	medewerkers	van	de	
gemeente en de maatschappelijke 
instellingen, zoals Facet, 
Vluchtelingenwerk,	de	bibliotheek,	
Present, Kledingbank, kerken en 
moskeeën,	bij	het	uitvoeren	van	hun	
soms moeilijke taak bij inwoners met 
problemen.

HULP BIJ 
ARMOEDE
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Onderwijs is cruciaal, alle kinderen 
verdienen eerlijke en gelijke kansen.

Onze punten:
•	 De	kansenongelijkheid	is	door	

corona toegenomen. Mentoren en 
schoolmaatschappelijk werk worden 
gevraagd om actief te signaleren 
en met adviezen te komen om 
kansenongelijkheid tegen te gaan. 
We werken achterstanden weg met 
bijvoorbeeld huiswerkklassen en de 
brede school.

•	 Bijles	is	voor	iedereen	toegankelijk	
ongeacht het gezinsinkomen.

•	 Kinderen	en	jongeren	beschikken	over	
een	goede	fiets,	de	benodigde	digitale	
apparaten en een rustige omgeving om 
hun huiswerk te maken. 

•	We	zetten	samen	met	scholen,	
jongerenwerk en de wijkagent in op 
een veilige omgeving in en rond de 
school. Er wordt actief gesproken over 
burgerschap, solidariteit en respect. Er 
komt goede voorlichting over pesten, 

seksualiteit, misbruik, drugs- en 
alcoholgebruik en sociale media. 

•	 Om	mee	te	doen	in	de	samenleving	
zijn vier basisvaardigheden nodig. 
Voldoende	taalvaardig	in	het	
Nederlands,	voldoende	rekenvaardig,	
voldoende digitaal vaardig en 
voldoende sociaal vaardig. Wij steunen 
volwassenen en kinderen om deze 
vaardigheden te verwerven.

•	 De	gemeente	zet	zich	in	voor	
voldoende en goede stageplaatsen 
bij de eigen organisatie en 
partnerorganisaties.

•	We	streven	naar	een	MBO-vestiging	
voor met name zorg en logistiek om 
werkkansen te vergroten. 

•	 Elke	leerling	plant	een	boom	en	zo	
bouwen we aan een Tiny Forest in  
elke wijk.

•	 De	schoolgebouwen	zijn	van	goede	
kwaliteit en energiezuinig met goede 
mogelijkheden voor ventilatie en een 
passend schoolplein dat uitnodigt tot 
bewegen. 

ONDERWIJS
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Samen investeren we in jeugdhulp en 
creëren we meer kansen voor onze 
toekomstige generatie.

Onze punten:
•	We	willen	meer	sport-	en	speelplekken	

in de buurt en we stimuleren 
nieuwe manieren van spelen, 
zoals natuurspeelplaatsen en 
bouwspeelplaatsen. Deze zijn ook 
toegankelijk voor kinderen met een 
beperking.

•	 Voor	jongeren	plaatsen	we	sport-	en	
krachttoestellen in de openbare ruimte. 
Bovendien organiseren we meer 
activiteiten zoals optredens en cross- 
en mud races. 

•	 In	waterrijk	Ridderkerk	gaat	geen	kind	
van school zonder zwemdiploma. 

•	 Een	kind	of	jongere	die	hulp	nodig	
heeft, moet dat snel kunnen krijgen. 
We zetten in op een vast en duidelijk 
aanspreekpunt dat samen met het 
gezin de regie over de hulp voert. 
We willen geen wachtlijsten in de 
jeugdzorg.

•	 De	wijkteams	staan	op	de	bres	voor	
jongeren met wie het fysiek of mentaal 
minder goed gaat en bieden hulp 
en steun aan alle organisaties en 
verenigingen die daarmee te maken 
hebben.

•	 De	Loods	en	De	Gooth	krijgen	een	
goede accommodatie met ruime 
openingstijden. 

•	We	maken	beleid	voor	jongeren	met	
hulp van jongeren en betrekken hen 
bij beleid en zaken die hen aangaan. 

We ontwikkelen met jongeren een 
Jongeren Informatie Punt (JIP) waar 
tieners en jongeren terecht kunnen met 
al hun vragen.

•	 De	kinderburgemeester	is	een	mooi	
voorbeeld van jeugdparticipatie en 
steunen wij van harte.

KINDEREN EN 
JEUGD
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PvdA-GroenLinks Ridderkerk is 
trots op de diversiteit die Ridderkerk 
kent. We staan voor de acceptatie 
van alle mensen ongeacht hun 
achtergrond, geaardheid, oorsprong 
en levensovertuiging.

Onze punten:
•	 Ridderkerk	heeft	het	VN-verdrag	

inzake rechten van personen met een 
handicap ondertekend. Wij gaan er 
actief mee aan de slag, om te beginnen 
door het opstellen van een inclusie-
agenda met  jaarlijkse doelen.

•	 Bij	het	opstellen	van	nieuw	beleid	
worden ervaringsdeskundigen 
betrokken en wordt er een 
inclusiviteitstoets uitgevoerd. 

•	Mobiliteit	is	belangrijk	om	deel	te	
nemen aan de samenleving. Het 
aanmelden van een Wmo-rit blijft 
een	uur	van	tevoren	mogelijk.	Voor	

uitzonderlijke gevallen wordt het pgb-
vervoer heringevoerd. 

•	 Vluchtelingen	die	in	Nederland	mogen	
blijven, krijgen in Ridderkerk goede 
begeleiding zodat ze snel mee kunnen 
doen in de samenleving.

•	 Informatie	vanuit	de	gemeente	is	
leesbaar en begrijpelijk voor alle 
Ridderkerkers. Dus ook voor mensen 
met een beperking. Ambtenaren 
bejegenen alle inwoners met kennis en 
respect. 

•	 Haltes	voor	het	openbaar	vervoer	
worden rolstoelvriendelijk. Er wordt 
onderzocht of de buurtbussen ook 
mensen in een rolstoel kunnen 
meenemen. 

•	 Iedereen	mag	zijn	wie	hij	of	zij	is.	Voor	
LHBTI+ inwoners werken we aan een 
veilig klimaat en meer mogelijkheden 
tot gesprek. 

INCLUSIEF
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Vrijwilligerswerk versterkt het 
saamhorigheidsgevoel en biedt tal 
van activiteiten waarbij mensen elkaar 
ontmoeten en inspireren.  

Onze punten:
•	 De	regels	en	verplichtingen	voor	

verenigingen en stichtingen worden zo 
eenvoudig mogelijk gemaakt.

•	 Zorgen	dat	het	steunpunt	
Vrijwilligerswerk	optimaal	kan	
functioneren met deskundige 
ondersteuning, scholing en een goede 
vacaturebank.

•	 Het	stimuleren	van	aandacht	voor	
vrijwilligerswerk op basis- en 
voortgezet onderwijs.

•	We	stimuleren	interactie	tussen	
vrijwilligersorganisaties onderling en 
met het bedrijfsleven.

•	We	starten	een	campagne	om	
vrijwilligerswerk te promoten en 
nieuwe en bestaande inwoners krijgen 
informatie over de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk in onze gemeente. 

•	We	investeren	in	de	samenleving	door	
in elke wijk een toegankelijke plek te 
realiseren om elkaar te ontmoeten en 
met elkaar te eten.

VRIJWILLIGERSWERK
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Bij PvdA-GroenLinks Ridderkerk 
krijgen voetgangers, fietsers en  
het openbaar vervoer voorrang.  
Wijken en winkels blijven bereikbaar 
met de auto.

Onze punten:
•	We	willen	een	directe	lightrail	HOV	

langs de Rotterdamseweg, beter 
busvervoer met minder overstappen 
en een vrije busbaan over de 
Verbindingsweg.

•	 Gratis	openbaar	vervoer	voor	AOW’ers	
blijft en wordt uitgebreid met minima.

•	 Onze	lokale	buurtbussen	vervoeren	
jong en oud. We ondersteunen 
buurtbus 608 en 609 en breiden dit uit.

•	 Korte	looproutes	naar	de	bushaltes	
zijn belangrijk voor een toegankelijk 

openbaar vervoer. In het Centrum komt 
een centrale halte dichtbij de winkels.

•	We	pakken	sluipverkeer	van	
vrachtwagens en bedrijfsbusjes aan, 
onder andere op de Populierenlaan, 
Rijksstraatweg, Ringdijk, Burgemeester 
de	Zeeuwstraat,	Vondellaan	en	Leklaan.

•	We	zorgen	voor	voldoende	faciliteiten	
voor parkerende vrachtwagens op 
Nieuw	Rijerwaard	om	overlast	in	de	
directe omgeving te voorkomen.

•	 De	Sint	Jorisstraat	en	het	Koningsplein	
worden autoluw met een goede 
alternatieve ontsluiting elders.

•	 30	kilometerwegen	worden	ook	
daadwerkelijk ingericht als 30 
kilometerweg.	Voetgangers	en	fietsers	
krijgen de ruimte in meer autoluwe 
gebieden.

•	 Het	aantal	oplaadpunten	voor	
elektrische	auto’s	wordt	flink	uitgebreid	
om elektrisch rijden aantrekkelijker te 
maken. Er worden duidelijke afspraken 
gemaakt over het parkeren van 
deelscooters.

•	 Geen	brug	of	autoveer	tussen	Bolnes	
en Krimpen.

MOBILITEIT
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Sport en activiteiten voor jong en 
oud, dichtbij huis, laagdrempelig, 
toegankelijk en veilig.

Onze punten:
•	 Er	komen	meer	mogelijkheden	voor	

jong en oud om te bewegen in de 
buitenlucht. Denk aan wandel- en 
hardlooproutes,	maar	ook	buitenfitness,	
yoga in de parken en voorzieningen 
voor Urban Sports, zoals skatebanen.

•	We	promoten	verenigingen	op	scholen	
door het aanbieden van naschoolse 
activiteiten waar leerlingen op een 
laagdrempelige manier kennis kunnen 
maken met verschillende verenigingen 
en activiteiten.

•	 De	gemeente	ontwikkelt	Sportpark	
Reijerpark samen met verenigingen 
en middelbare scholen verder tot een 
ontmoetingsplek voor clubs, scholen 
en wijkbewoners.

•	We	knappen	Sportpark	Bolnes	op	met	
onder	meer	een	kunstgrasveld	voor	SV	
Bolnes en een padelbaan voor RLTC.

•	 Om	bewegen	in	de	buitenlucht	voor	
iedereen toegankelijk te maken, 
zorgen we voor voldoende bankjes en 
zitplekken.

•	 Fiets-	en	wandelpaden	worden	
verbeterd. Om te beginnen wordt een 
voetpad vanaf de Kerkweg langs de 
Oosterparkweg aangelegd en wordt 
het voetpad langs de Benedenrijweg 
tussen de Rijnsingel en Donckselaan 
opgeknapt en verbreed.  

SPORT EN 
ACTIVITEITEN
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Kunst en cultuur vermaakt, ontspant, 
prikkelt, ontroert en verrast.

Onze punten:
•	We	stimuleren	meer	evenementen	in	

de buurt en een bruisend Koningsplein 
met een waterornament en jaarlijkse 
evenementen, zoals een schaatsbaan, 
de Roparun en het Koningspleinfestijn. 
Duurzaamheid en recycling worden bij 
evenementen gestimuleerd.

•	We	ondersteunen	Ridderkerkse	
kunstenaars, de Kunstroute, de 
Oudheidkamer, het Filmhuis, theater 
Het Plein en andere culturele 
instellingen en initiatieven voor een 
sterker kunst- en cultuuraanbod.

•	 De	Ridderkerkpas	wordt	uitgebreid	
met toegang tot kunst en cultuur en 
sluit aan bij de activiteiten van de 
Rotterdampas.

•	We	ondersteunen	verenigingen	en	
maatschappelijke organisaties in 
Ridderkerk vraaggericht en nemen 
zoveel mogelijk bureaucratie weg.

•	We	gaan	samen	met	de	bibliotheek	op	
zoek naar een aantrekkelijke locatie in 
het centrum.

•	 Cultureel	en	industrieel	erfgoed	
beschermen en behouden we.

KUNST EN 
CULTUUR
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PvdA-GroenLinks Ridderkerk steunt 
sociaal en duurzaam ondernemen.

Onze punten:
•	 De	gemeente	houdt	actief	contact	

met ondernemers en onder-
nemersorganisaties, juist ook in deze 
coronatijd en biedt waar mogelijk hulp.

•	We	steunen	onze	ondernemers,	
waar mogelijk kopen we lokaal in of 
besteden we lokaal aan. De gemeente 
stimuleert inwoners, scholen, bedrijven 
en verenigingen om hetzelfde te doen. 

•	We	zorgen	dat	onze	ondernemers	en	
zzp’ers goed geholpen worden door 
het ambtelijk apparaat en zorgen voor 
eenvoudige en duidelijke regels.

•	 Ruim	baan	voor	sociaal	en	duurzaam	
verantwoord ondernemen, met een 
zo klein mogelijke bureaucratische 
druk. De gemeente geeft het goede 
voorbeeld. 

•	 Kwijtschelding	van	gemeentelijke	
belastingen gaat ook gelden voor 
ondernemers en zzp’ers met een 
minimuminkomen. 

SAMEN 
ONDERNEMEN
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Voor een prettige en leefbare 
buurt spelen winkelcentra een 
belangrijke rol.

Onze punten:
•	We	zetten	samen	met	inwoners	en	

ondernemers in op behoud van 
een aantrekkelijk centrum, met een 
goede bereikbaarheid, een gevarieerd 
winkelaanbod, een sterk horecaplein op 
het Koningsplein en een aantrekkelijk 
Sint Jorisplein.

•	We	knappen	de	buitenruimte	in	het	
Centrum sneller op met meer groen, 
voldoende zitbankjes en behouden het 
aantal parkeerplaatsen bij de winkels. 

•	We	zorgen	voor	meer	openbare	
toiletten en drinkwaterpunten en 
voldoende geldautomaten in de 
winkelcentra. 

•	Met	winkeliers	en	horeca	maken	we	
afspraken over duurzaamheid en het 
tegengaan van energieverspilling.

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

AANTREKKELIJKE 
WINKELCENTRA
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Dieren maken deel uit van onze 
samenleving en verdienen onze 
aandacht en zorg.

Onze punten:
•	 De	gemeente	voert	het	onderhoud	in	

de buitenruimte uit met respect voor 
de natuur en de dieren en insecten. 
We zetten in op een bijvriendelijke 
gemeente.

•	 Er	komen	meer	uitlaatstroken	waar	
honden vrij kunnen rennen. Op straat 
zijn honden aangelijnd. 

•	 Dieren	krijgen	volop	de	ruimte	
dankzij de aanleg van onder meer 
bijenlinten, vleermuis- en nestkasten, 
natuurvriendelijke oevers, ecologische 
bermen en diervriendelijke verlichting.

•	Minimahuishoudens	kunnen	
dierenartskosten betalen via de 
Ridderkerkpas.

•	We	steunen	de	financiële	bijdrage	

vanuit de gemeente aan dierenopvang 
locaties zoals het Knaagspoor, 
vogelopvang Karel Schot en de 
egelopvang. 

•	We	zorgen	voor	genoeg	plekken	aan	
(steile) waterkanten waar watervogels 
en andere dieren makkelijker aan de 
kant kunnen komen. 

•	We	steunen	de	kinderboerderijen,	
de Dierenbescherming en 
dierenopvanglocaties, zoals het 
Knaagspoor,	Vogelklas	Karel	Schot	en	
de egelopvang. 

DIERENWELZIJN
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We gaan de strijd aan met zwerfafval 
en streven naar een circulaire 
economie. Het wordt makkelijker voor 
inwoners om hun afval kwijt te kunnen 
tegen lagere kosten.

Onze punten:
•	 Het	ophalen	van	grofvuil	op	afspraak	
wordt	gratis.	Nu	kost	dat	€	20	per	keer.

•	 Zwerfafval	en	bijplaatsingen	worden	
sneller	opgeruimd.	Na	een	melding	nog	
dezelfde dag.

•	 De	gemeente	zorgt	voor	voldoende	
en meer afvalbakken in heel 
Ridderkerk met afvalscheiding bij 
winkelcentra, scholen en andere 
ontmoetingsplaatsen.

•	 Gratis	reinigen	van	de	GFT-afvalbakken	
in de zomermaanden.

•	 Veel	minder	tot	geen	schadelijk	
bouwafval in de grond en natuur na een 
bouwproject. Mantelzorgers ontvangen 
een	extra	afvalpas	voor	ondergrondse	
containers.

•	We	onderzoeken	de	mogelijkheden	
voor inpandige afvalinzameling bij met 
name	seniorenflats.

•	 Zzp’ers,	(sport)verenigingen	en	
vrijwilligersorganisaties zijn goedkoper 
uit doordat zij gebruik kunnen maken 
van de gemeentelijke afvalverwerker.

AFVAL
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PvdA-GroenLinks Ridderkerk staat 
voor een groen, schoon, duurzaam, 
gezond en veilig Ridderkerk.

Onze punten:
•	We	investeren	in	gemengde	en	

groene wijken om de leefbaarheid 
te bevorderen. Dit doen we door te 
bouwen voor alle inkomensgroepen en 
leeftijden. 

•	We	maken	veiligheids-	en	
preventieplannen per wijk en laten 
inwoners en ondernemers hierover 
meedenken en meebeslissen. Bij de 
inzet en prioriteiten van wijkagenten en 
boa’s wordt rekening gehouden met de 
inbreng van inwoners en ondernemers 
uit de wijk.

•	We	willen	meer	wijkagenten,	aangezien	
de wettelijke norm van 1 wijkagent op 
5000 inwoners niet wordt gehaald in 
Ridderkerk.

•	 Probleemgedrag	wordt	aangepakt.	
Niet	alleen	door	stevige	handhaving,	
maar ook met zorg en ondersteuning 
in samenwerking met politie, 
boa’s, scholen, welzijnswerk, 
buurtbemiddeling en  jongerenwerk.

•	 Inwoners	kunnen	in	de	eigen	gemeente	
aangifte doen. Het politiebureau blijft in 
Ridderkerk. 

•	We	verhogen	de	financiële	bijdrage	
aan de buurtpreventies en zorgen voor 
korte lijnen met de politie, gemeente en 
boa’s.

•	 Preventie	is	belangrijk.	We	zorgen	voor	
meer voorlichting over babbeltrucs, 
cybercrime en veilig wonen.

•	 Voldoende	zichtbare	boa’s	om	
ergernissen en overlast snel aan te 
pakken.

•	 Handhaving	van	snelheidsovertredingen	
en uitlaatlawaai krijgt meer prioriteit.

•	We	zorgen	voor	een	hartveilig	

Ridderkerk door de dekkingsgraad van 
AED’s verder te verhogen en stimuleren 
inwoners om een reanimatiecursus te 
volgen.

•	 Veilige	zebrapaden	en	school-,	fiets-,	
wandelroutes voor jong en oud. 
Verkeersonveilige	situaties	pakken	we	
versneld aan.

VEILIG EN 
LEEFBAAR
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De gemeente ondersteunt eigen 
initiatief vanuit haar inwoners, luistert 
en denkt mee. 

Onze punten:
•	 Ridderkerk	is	en	blijft	een	zelfstandige	

gemeente. We verbeteren de BAR-
organisatie: minder inhuur, betere 
dienstverlening en meer ambtenaren 
die bekend zijn met Ridderkerk.

•	 Heldere	communicatie	en	persoonlijk	
contact zijn voor ons belangrijk. U krijgt 
altijd antwoord op uw vraag of melding 
en we houden u van de voortgang op 
de hoogte. 

•	We	willen	dat	de	gemeente	investeert	
in digitale informatiebeveiliging, zodat 
de gemeentelijke dienstverlening naar 
onze inwoners niet wordt aangetast 
door bijvoorbeeld hackers.

•	We	werken	samen	met	
ervaringsdeskundigen om 
het beleid te verbeteren.  
Klanttevredenheidsonderzoeken en 
een transparante klachtenprocedure 
versterken de positie van onze 
inwoners en ondernemers en geven 
ambtenaren aandachtspunten voor 
verbetering van de uitvoering.

•	 Ter	bescherming	van	haar	inwoners	
is de gemeente zeer terughoudend 
met het inzetten van algoritmes en 
anonieme kliklijnen of het opvragen van 
informatie bij het inlichtingenbureau.

•	 Graven	worden	pas	geruimd	na	
duidelijke communicatie met 
nabestaanden.

•	 Voor	de	financiële	en	emotionele	
nasleep	van	de	toeslagenaffaire	gaan	
we gedupeerden en hun kinderen met 

persoonlijke aandacht en met voorrang 
helpen om schulden- en zorgenvrij 
te worden, zodat zij een nieuwe start 
kunnen maken. Wij sluiten aan bij de 
aanpak van Rotterdam.

•	 Het	toegangsrecht	tot	voorzieningen	
wordt beter geregeld en wij monitoren 
de doorlooptijden en de resultaten 
om onze inwoners een betere 
rechtsbescherming te bieden.

BETROUWBARE 
DIENSTVERLENING
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nvesteringen moeten bijdragen 
aan een duurzame gemeente voor 
iedereen en de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten.

Onze punten:
•	 De	lokale	lasten	die	de	gemeente	zelf	in	

de hand heeft, stijgen jaarlijks niet meer 
dan	de	inflatiecorrectie.

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

•	We	reserveren	jaarlijks	twee	procent	
van het begrotingsoverschot om 
burgerinitiatieven en evenementen te 
stimuleren. 

•	 Er	komt	een	duurzaamheidsfonds	om	
woningen versneld energiezuinig te 
maken.

•	 Er	wordt	proactief	gebruik	gemaakt	van	
subsidies van het Rijk en Europa voor 
gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld op 
het gebied van duurzaamheid, klimaat, 
biodiversiteit, energietransitie en 
inkomenssteun voor mensen met een 
laag inkomen. 

•	We	gebruiken	de	opbrengsten	van	
de	OZB	van	Nieuw	Reijerwaard	om	
de overlast van het bedrijventerrein 
voor inwoners en ondernemers te 
verminderen. 

FINANCIËLE 
STABILITEIT
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Bolnes
Opknappen Sportpark Bolnes 
met een kunstgrasveld voor 
SV	Bolnes	en	een	padelbaan	
voor RLTC; betaalbare koop- en 
huurwoningen op de plek van 
de voormalige Beverbol met 
een multifunctionele ruimte voor 
verenigingen en wijkactiviteiten; 
behouden en versterken van 
het wijkwinkelcentrum; meer 
en kwalitatief beter groen in de 
wijk; de waterbus krijgt een halte 
in Bolnes; de polder tussen de 
Ridderster en Bolnes blijft open 
en groen; geen brug of autoveer 
tussen Bolnes en Krimpen.

Centrum
Leegstaande verdiepingen boven 
de winkels van de Jorishof 
en de Ridderhof ombouwen 
tot betaalbare koop- en 
huurwoningen;  behoud van 
een centrale bushalte dicht 
bij de winkels; aanpakken 
verkeersonveilige situatie 
met laden en lossen op hoek 
Ringdijk/Sint	Jorisstraat;	een	
eigen wijkcentrum met een 
vergaderruimteruimte voor het 
wijkoverleg en het wijkideeteam; 
meer groen in en rond het 
winkelcentrum.

Drievliet/’t Zand
Aanpassen nieuwe plannen 
Oosterpark met meer groen 
en het Essenlaantje blijft een 
fietspad;	aantrekkelijker	maken	
van	het	Vlietplein	samen	met	
inwoners en ondernemers; 
voldoende parkeergelegenheid 
voor	auto’s	en	fietsers	bij	het	
plein; versterken van de Fuik 
als plek voor ontspanning 
en ontmoeting; meer groene 
speelplekken en kind- en 
seniorvriendelijke rotondes en 
straten, te beginnen met de 
Vlietlaan	en	de	Erasmuslaan.

Oost
Behoud van winkelstrip met 
supermarkt en het wijkcentrum; 
verbeteren van de leefbaarheid 
in de wijk;  meer groene 
speelplekken en een Tiny 
Forest; een nieuwe locatie 
voor de judovereniging en 
tafeltennisvereniging in de wijk; 
aantrekkelijker maken van Plein 
Oost samen met inwoners en 
ondernemers.

WIJ ZETTEN ONS IN UW WIJK 
EXTRA IN VOOR: 
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Oostendam
De buurtbus krijgt een halte 
in Oostendam; bevorderen 
van de verkeersveiligheid, te 
beginnen met de Tarwestraat; 
Oostendam blijft met de 
auto ook bereikbaar via de 
Oostmolendijk; terugdringen 
overlast van recreatie langs 
de Waal en Crezéepolder; 
een	groene	buffer	tussen	
Oostendam en de snelweg; 
steun voor speeltuinvereniging 
OOSTENDAM.

Rijsoord
Betaalbare koop- en 
huurwoningen voor jongeren, 
starters en senioren; behoud 
van het capitulatielokaal en 
-monument; terugdringen 
vrachtverkeer Rijksstraatweg; 
veiligheid	fietspaden	verbeteren;	
steun voor de schaatsbaan en 
Waalbosvrijwilligers; geen weg 
door de Boomgaard en geen brug 
over de Waal.

Slikkerveer
Het	Cruijff	Court	blijft	een	veilige	
speelplek voor kinderen; geen 
distributiecentrum aan het water; 
betere verkeersafwikkeling 
en recreatiemogelijkheden 
rivieroevers; realiseren 
woonzorgvormen zodat inwoners 
met een zorgvraag in de wijk 
kunnen blijven wonen;  veel 
aandacht voor leefbaarheid, groen 
en	veilige	schoolfietsroutes	op	en	
rond het Dillenburgplein en andere 
nieuwbouwplannen; betaalbare 
koop- en huurwoningen 
voor jongeren, starters en 
senioren op de locatie van de 
oude Gemini.

West
Behoud van winkelstrip met 
supermarkt; terugdringen 
vrachtverkeer Populierenlaan; 
goede wandelpaden en veilige 
oversteekplaatsen, onder 
andere bij de Riederborgh en de 
winkelstrip; Sportpark Reijerpark 
verder ontwikkelen tot een 
ontmoetingsplek voor clubs, 
scholen en wijkbewoners; de 
verkeersafwikkeling	van	Nieuw	
Reijerwaard gaat niet ten koste 
van de leefbaarheid in West.

WIJ ZETTEN ONS IN UW WIJK 
EXTRA IN VOOR: 
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