Verkiezingsprogramma Partij 18PLUS
2022 – 2026

Voorwoord
Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2022 – 2026.
De mensen van Partij 18PLUS staan met beide benen in de Ridderkerkse samenleving. Dat blijkt wel
uit de grote inbreng die zij van veel Ridderkerkse inwoners en ondernemers hebben ontvangen voor
het nieuwe verkiezingsprogramma. De speerpunten en de standpunten zullen dan ook zeer
herkenbaar zijn; of het nu gaat over de zichtbaarheid van politie en boa’s, de lange wachttijd voor
een woning of de overvolle afvalcontainers. Dit zijn slechts enkele problemen die we graag op willen
lossen als we het vertrouwen krijgen van de Ridderkerkse stemmer. Naast problemen liggen er ook
veel kansen in ons mooie Ridderkerk. Denk aan een Ridderkerkpas voor jongeren van 5 t/m 18 jaar
met daarop een tegoed waarmee ze de jaarlijkse contributie van een Ridderkerkse sportvereniging
kunnen betalen, het afschaffen van betaald straat parkeren en het toestaan van nog meer
Ridderkerkse evenementen.
Partij 18PLUS heeft de afgelopen raadsperiode veel van de standpunten uit het vorige
verkiezingsprogramma gerealiseerd. Van de 86 standpunten zijn er 79 volledig gerealiseerd. Dat is
86%. En dat met “slechts” 5 van de 29 zetels. Een aantal standpunten die niet gerealiseerd zijn keren
terug in het nieuwe verkiezingsprogramma net als standpunten die deels gerealiseerd zijn, maar deze
tellen we niet mee als behaald resultaat. De gehele verantwoording over onze resultaten is te lezen
op de website van Partij 18PLUS. Daarnaast is er nog veel meer gerealiseerd wat niet in
verkiezingsprogramma’s is opgenomen, zoals een lokaal messenverbod met uiteindelijk een landelijk
messenverbod tot gevolg en het kwijtschelden van huren voor (sport)verenigingen tijdens de
Coronacrisis.
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staan er weer 25 kanjers klaar om op te staan voor
Ridderkerk. Zij willen de komende 4 jaar de belangen van Ridderkerkse inwoners en ondernemers
vertegenwoordigen en daarbij Ridderkerk iedere dag weer een stukje mooier maken. Spreken de
standpunten van Partij 18PLUS tot de verbeelding? Stem dan op 16 maart 2022 op een van onze
kandidaten! Spreken de standpunten van een andere partij meer tot de verbeelding? Stem dan op
die partij, breng jouw stem in ieder geval uit!

Partij 18PLUS
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Leeswijzer
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1. Veiligheid & Leefbaarheid
Het aantal geregistreerde misdrijven was in 2018 op het laagste niveau sinds lange tijd. Helaas zien
we dat het aantal geregistreerde misdrijven weer toeneemt. Veiligheid is niet alleen te baseren op
cijfers, maar ook op gevoel. Een gevoel dat in Ridderkerk de afgelopen tijd is verslechterd, niet alleen
onder inwoners maar ook onder ondernemers. De zorgen lopen uiteen van het wapenbezit onder
jongeren tot veel asielzoekers in sociale huurwoningen. Zichtbaarheid van buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) en wijkagenten worden als matig ervaren. Daarnaast is veiligheid
mede door de ontwikkelingen in de afgelopen tijd niet alleen een kwestie van opsporen van
criminelen, maar ook een bescherming van de volksgezondheid. Denk hierbij aan de chemische stof
GenX die door een bedrijf geloosd wordt in ons drinkwater of de slechte luchtkwaliteit.
Partij 18PLUS wil meer prioriteit geven aan veiligheid. Er moet meer blauw op straat komen. In de
nieuwe Politiewet is vastgelegd dat er ten minste één wijkagent moet zijn per 5.000 inwoners. Zo
staat er in de nieuwe Politiewet dat op basis van het aantal inwoners Ridderkerk recht heeft op 9 in
plaats van 7 wijkagenten. Daarnaast zijn er vanaf 2022 nieuwe opleidingen tot politievrijwilliger te
volgen, zodat ook Ridderkerkers zelf een steentje kunnen bijdragen. Verder zouden we graag een
boa per wijk aanstellen, die in overleg met de buurt bepaalt welke problemen er in de wijk aangepakt
moeten worden.
Politie Basisteam Oude Maas, waar Ridderkerk onder valt, zoekt naar een nieuw onderkomen binnen
het district. Nu zijn ze nog gevestigd aan de Kievitsweg in Ridderkerk. Partij 18PLUS wil het
politiebureau in Ridderkerk behouden.
Ons voorstel voor een lokaal messenverbod, welke resulteerde in een landelijk messenverbod, was
een goed begin, maar een verbod is helaas nog niet genoeg. Preventief fouilleren, waar nodig, dient
vaker ingezet te worden. Politie, boa’s en buurtpreventie werken gezamenlijk aan het verbeteren van
de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Ridderkerk. Zichtbaarheid en communicatie zijn daarin van
groot belang.

Standpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud van politiebureau in Ridderkerk.
Meer blauw op straat. We zetten in op het aantal wijkagenten (9) waar we recht op
hebben.
Een boa per wijk. De wijkagent en de boa zullen samen zichtbaarder zijn in de wijk.
Inwoners en ondernemers betrekken bij het bepalen van de jaarlijkse prioriteiten van de
boa’s.
Het probleem van jongeren met wapens verder aanpakken.
Terugdringen van criminaliteit door onder andere meer patrouilles van politie, boa’s en
buurtpreventie.
Ondersteunen van buurtpreventie met bijvoorbeeld uitrusting en huisvesting.
Aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden met de mogelijkheid tot preventief fouilleren.
Veiligheid in het zwembad blijft een hoge prioriteit. Openbaar zwembad De Fakkel heeft
inmiddels een pasjessysteem om problemen met raddraaiers te voorkomen en aan te
pakken.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

De opvang van asielzoekers in Ridderkerk minimaliseren. Daarnaast moet het
integratieproces van de asielzoekers die wel in Ridderkerk komen wonen, verbeterd
worden.
Colportage (ongewenste verkoper aan de deur) verbieden.
Stimuleren en verbeteren van actuele informatievoorziening over gevaren in de
gemeente zoals inbraken en kinderlokkers, via sociale media en andere kanalen zoals
Ridderkerk veilig en de nieuwe Gemeenteapp.
Voorlichting voor inwoners en ondernemers over het beter beveiligen van hun
eigendommen en over het schenden van de privacy.
Geen troep in ons drinkwater zoals GenX. De verstrekte vergunning voor het lozen van
chemisch afval op het oppervlaktewater wordt niet verlengd.
Fijnstof terugdringen en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Behoefte peilen waar de Mobiele Camera Units ingezet moeten worden.
De kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte moet van hoog niveau zijn. Meldingen
over bijvoorbeeld loszittende stoeptegels dienen snel opgepakt en opgelost te worden.
Gevaarlijke verkeerssituaties terugdringen voor voetgangers, fietsers, ruiters,
automobilisten en overige verkeersdeelnemers.
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2. Wonen & (Maatschappelijk) Vastgoed
Met ruim 46.000 inwoners is Ridderkerk een middelgrote gemeente. Met minder dan 50.000
inwoners kunnen we nog steeds spreken van een dorp. Ridderkerk is een mooie plaats om in te
wonen. Net als in heel Nederland, is er in Ridderkerk een grote behoefte aan (betaalbare) woningen.
Voor starters en jonge gezinnen dienen er voldoende woningen beschikbaar te zijn zodat Ridderkerk
kan verjongen in plaats van vergrijzen.
Partij 18PLUS is van mening dat (sociale) huur- en koopwoningen zo veel als mogelijk aangeboden
moeten worden aan onze eigen inwoners en mensen die binding hebben met Ridderkerk, zoals
voormalige inwoners en mensen die in Ridderkerk werken. De komende jaren worden er een groot
aantal woningen in Ridderkerk gebouwd. Door voornamelijk voor eigen inwoners te bouwen, kan de
inwonersgrens onder de 50.000 blijven.
Er hoeft wat Partij 18PLUS betreft geen grote groengebieden te verdwijnen voor beton. Wel zijn er in
de wijken nog bebouwingen die aan vernieuwing of vervanging toe zijn. Ook kunnen we op sommige
plaatsen wat meer de hoogte in door bijvoorbeeld twee verdiepingen hoger te bouwen. Daarnaast
kunnen leegstaande bedrijfsgebouwen verbouwd worden tot woningen.
We gaan maatschappelijk vastgoed nog meer inzetten voor ontmoeting, onderwijs, sport en spel.
Jongerencentrum De Loods en poppodium De Gooth krijgen een nieuw gebouw waar de jongeren
van Ridderkerk uit kunnen gaan. De jongerensozen en de wijkverenigingsgebouwen worden nog
aantrekkelijker gemaakt. We willen werken aan een bruisender Ridderkerk voor jong en oud.

Standpunten
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ridderkerkers maken meer kans op een (sociale) huur- of koopwoning in Ridderkerk.
Bijvoorbeeld door inzet lokaal woonruimtebemiddelingssysteem en voorrang bij nieuwe
projecten.
Asielzoekers krijgen in Ridderkerk geen urgentie meer voor een woning.
Iedere Ridderkerker die 18 jaar wordt, wordt gratis door de gemeente ingeschreven als
woningzoekende zodat ze op latere leeftijd eerder in aanmerking komen voor een sociale
huurwoning.
Huurders en woningzoekenden beter beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag.
Bijvoorbeeld door invoering zelfbewoningsplicht.
Grootschalige bewoning door (illegale) arbeidsmigranten tegengaan.
Ridderkerkers krijgen sneller urgentie op een woning bij schrijnende situaties, zoals een
alleenstaande ouder die op straat terecht komt.
Kantoren die (lang) leegstaan laten verbouwen tot (starters)woningen.
Meer inzetten op nieuwe ontwikkelingen zoals tiny houses.
Het inwonersaantal van Ridderkerk onder de 50.000 houden.
De Huishoudschool wordt behouden, opgeknapt en krijgt een maatschappelijke invulling.
De jongerensozen en de wijkverenigingsgebouwen worden nog aantrekkelijker gemaakt.
Onderzoek starten naar voordelen en kosten nieuw zwembad ten opzichte van het huidige
zwembad. Het is wellicht (financieel) aantrekkelijker om een nieuw zwembad te bouwen in
plaats van het huidige zwembad in stand te houden.
Groen bij woningen en gebouwen behouden, intensiveren of elders compenseren.
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•
•
•

Verloedering in de straat voorkomen.
Glasvezel infrastructuur beschikbaar maken voor alle gebouwen.
Inwoners en ondernemers informeren over alternatieven manieren van verwarmen.
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3. Gezondheid & Sport
Als mens hebben we maar één leven en daar moeten we zuinig op zijn. Gezond een jaar doorkomen
is tegenwoordig al een hele prestatie. Als de Coronacrisis ons één ding heeft geleerd dan is het wel
dat een gezonde levensstijl bijdraagt aan een sterker afweersysteem. Een gezonde levensstijl begint
al van jongs af aan. De gezondheid van een kind is bepalend voor de gezondheid wanneer die
volwassen is. Meer dan de helft van de kinderen heeft momenteel last van overgewicht. Naast
fysieke gezondheid zijn mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving van groot belang.
Partij 18PLUS is trots op het sport- en beweegaanbod in Ridderkerk en wil hier nog meer op inzetten.
Voldoende sporten en bewegen, gezonde voeding en levensstijl, mentale gezondheid en voldoende
slaap zijn van wezenlijk belang voor jong en oud. Partij 18PLUS wil dat alle kinderen toegang hebben
tot sport. Met een Ridderkerkpas voor kinderen met daarop een sporttegoed kunnen kinderen
bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging of het tegoed gebruiken voor zwemles.
Daarnaast zijn er in de afgelopen raadsperiode op verschillende plaatsen in Ridderkerk
sporttoestellen geplaatst waar inwoners in de buitenlucht zelf of in groepsverband kunnen sporten.
Partij 18PLUS wil op meerdere locaties sporttoestellen plaatsen. Ook wil Partij 18PLUS een groots
openbaar sportpark realiseren met sporttoestellen en een pumptrackbaan.

Standpunten
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ieder kind van 5 tot 18 jaar krijgt een Ridderkerkpas met een sporttegoed. Dit tegoed kan
bijvoorbeeld gebruikt worden voor het lidmaatschap van een (sport)vereniging of zwemles
in Ridderkerk.
Uitbreiding zwemlestijden om wachtlijsten te verkorten.
Ridderkerk krijgt een groots openbaar sportpark met sporttoestellen en een
pumptrackbaan.
Sport- en vrijetijdsvoorzieningen moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn.
Uitbreiding buitensportmogelijkheden met bijvoorbeeld sporttoestellen.
Meer en veiligere speelterreinen voor kinderen.
Iedere wijk krijgt een beheerde thematische speeltuin met een sportief en sociaal aspect.
Sportpark Bolnes wordt opgeknapt voor de huidige sportverenigingen.
Sportverenigingen en vrijwilligers beter laten ondersteunen door de gemeente en haar
partners.
Voorlichting geven over het omgaan met geld, digitaal welzijn en aandacht voor mentale
gezondheid en gezonde voeding.
Betaalbare gezonde voeding voor leerlingen op school.
Terugdringen fijnstof en verbeteren luchtkwaliteit.
De gaten langs de rijkswegen dienen gedicht te worden door schermen of vegetatie voor de
opvang van fijnstof en geluid.
In het openbaar vervoer en bij deelmobiliteit wordt zo veel als mogelijk elektrisch of op
waterstof gereden of gevaren.
Geluidsoverlast beperken.
Voor de Rotterdamseweg dient er een plan van aanpak te komen om de geluidsoverlast te
verminderen.
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4. Duurzaamheid, Klimaat & Groen
Naast dat we als mens maar één leven hebben kunnen we ook maar één aardbol doorgeven aan
onze kinderen en kleinkinderen. Partij 18PLUS is misschien wel de meest vooruitstrevende partij van
Ridderkerk als het gaat om duurzaamheid, klimaat en groen.
Ridderkerk wordt omgeven door parken en bossen. Echter laat het onderhoud daarvan soms te
wensen over. Parken als het Oosterpark en de Gorzen dienen vol met vegetatie te staan zodat vele
diersoorten er kunnen leven. De waterkwaliteit en het waterleven is daarbij van even groot belang.
De visstand dient zo snel mogelijk vergroot te worden door het uitzetten van verschillende vissoorten
en het verbeteren van de kwaliteit van onze sloten, grachten en oevers. De parken en bossen dienen
tevens als buffer voor de opvang van fijnstof en geluid. Volle parken en bossen werken bevorderend
voor de gezondheid van onze inwoners. Partij 18PLUS zou de agrarische velden tussen het Reijerpark
en de A38 in willen richten als bos. Binnen onze recreatiegebieden dient er ruimte te zijn voor onder
andere wandelaars, sporters, fietsers, hondenbezitters en ruiters.
Met de landelijke energietransitie staan we voor één van de grootste uitdagingen van de afgelopen
generaties. De energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele
energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen.
Ofwel de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water als
bron van energie. In het nationale Klimaatakkoord is een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050
opgenomen. Ruim zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen moeten met duurzame warmte
worden verwarmd en gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit. In Ridderkerk zijn dat
ruim 21.000 woningen en ruim 4.000 gebouwen. Partij 18PLUS wil dat de energietransitie betaalbaar
en soepel verloopt.
Ons afval is geld waard. In plaats van afval te verbranden dienen we afval zo veel als mogelijk te
voorkomen, te hergebruiken of te recyclen. Het is de taak van de gemeente om het afval zo efficiënt
mogelijk op te halen met een zo laag mogelijke invloed op het milieu en de leefomgeving tegen zo
laag mogelijke kosten. Sinds afgelopen raadsperiode is de gemeente overgestapt van het vooraf
scheiden van restafval door inwoners, naar het achteraf scheiden van restafval door machines. Dit
heeft voor een veel beter scheidingsresultaat gezorgd: van 53% in 2019 naar 68% in 2020. Mooie
resultaten van het nieuwe afvalplan. Toch zijn er nog verbeteringen door te voeren om bijvoorbeeld
bijplaatsingen van afval tegen te gaan. Partij 18PLUS wil de frequentie van het inzamelen van
restafval verhogen: bij laagbouw met een minicontainer van 1x per twee weken naar 1x per week en
bij hoogbouw met een ondergrondse container wordt waar nodig sneller geleegd. Daarnaast blijkt er
weinig draagvlak te zijn voor de nieuw ingevoerde manier om afvalstoffenbelasting in rekening te
brengen. Daarom willen we in plaats van betalen voor afval per lediging of klepbeweging naar het
betalen per één-, twee- of meerpersoonshuishouden gaan.

Standpunten
•
•

In plaats van betalen voor afval per lediging of klepbeweging gaan we naar betalen per
één-, twee- of meerpersoonshuishouden.
Vuilniswagen haalt frequenter restafval op: bij laagbouw met een minicontainer van 1x per
twee weken naar 1x per week en bij hoogbouw met een ondergrondse container wordt
waar nodig sneller geleegd.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De (ondergrondse) papier- en gft-containers worden weer opengesteld voor alle
Ridderkerkers.
Zwerfafval en bijplaatsingen bij ondergrondse containers bestrijden.
Plaatsing van QR-code op ondergrondse containers en openbare prullenbakken om
bijvoorbeeld bijplaatsingen of misstanden te melden.
Openbare prullenbakken vaker legen.
Afvalpas digitaal beschikbaar maken voor mobiel.
Ondernemers met een bedrijf aan huis (ZZP’er) mogen gebruik maken van de milieustraat
(vuilstort).
(Sport)verenigingen mogen gebruik maken van de afvalverwerker van de gemeente in plaats
van de duurdere commerciële afvalverwerker.
Ruimere openingstijden afvalaanbiedstation en mogelijkheid tot tijdsloten verkennen.
Wijkploegen uitbreiden voor onderhoud openbaar groen in straten en parken.
Meer en gevarieerd groen in de groengebieden om de biodiversiteit te verbeteren.
Recreatie en sportmogelijkheden uitbreiden in groengebieden.
Omheind losloopgebied voor honden in iedere wijk.
Goede faciliteiten voor ruiters en beter onderhouden ruiterpaden.
Aanleg van een nieuw bos langs de A38.
Op braakliggende terreinen een Tiny Forest planten.
Verbeteren van de visstand in de Ridderkerkse wateren.
Natuurlijk begrazen van groengebieden op sommige locaties toepassen.
Inwoners en ondernemers goed informeren en begeleiden bij de energietransitie.
Lobbyen bij de Rijksoverheid voor de betaalbaarheid van de energietransitie.
Terugdringen fijnstof en verbeteren luchtkwaliteit.
Investeren in nieuwe duurzame ontwikkelingen zoals waterstof en zelfrijdende auto’s.
Faciliteiten uitbreiden voor elektrische, waterstof- en zelfrijdende auto’s.
Deelmobiliteit stimuleren met onder andere deelscooters, -fietsen, -steps en -auto’s.
Stimuleer het gebruik van fietsen door o.a. zorg dragen voor goede en veilige fietspaden.
Bijvoorbeeld door het gebruik maken van slimme verkeerslichten.
Zonnepanelen op daken van bedrijfspanden stimuleren.
Geen hoge windmolens binnen onze gemeentegrenzen.
Alternatieve duurzame woningen zoals tiny houses toestaan.
Stimuleren van het verminderen, het hergebruiken en het recyclen van goederen.
Meer grondstoffen uit afval halen.
Openbare verlichting bij vervanging zo duurzaam mogelijk vernieuwen.
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5. Bestuur & Participatie
Ridderkerk blijft een zelfstandige gemeente. Ridderkerkers moeten zelf kunnen bepalen wat er in
Ridderkerk moet gebeuren. Daarom dienen we een eigen gemeentebestuur te behouden. Partij
18PLUS wil niet dat Ridderkerk een deelgemeente wordt van bijvoorbeeld Barendrecht of Rotterdam.
Ridderkerk heeft sinds 2014 geen eigen ambtelijke organisatie meer maar is onderdeel, samen met
Barendrecht en Albrandswaard, van de BAR organisatie. Partij 18PLUS is van mening dat een eigen
Ridderkerkse organisatie efficiënter zal werken. Voorgaande gemeentebesturen dachten veel
voordeel te behalen door de eigen ambtenaren samen te voegen met die van Barendrecht en
Albrandswaard. Echter is het tegendeel juist waar. De BAR samenwerking blijkt nadelig te werken
voor de dienstverlening aan de Ridderkerkse inwoners en ondernemers. Het soms wekenlang
wachten op een antwoord of het uitblijven van een antwoord van de gemeente aan inwoners of
ondernemers is Partij 18PLUS een doorn in het oog. Er dient een proces ingericht te worden
waardoor een inwoner of ondernemer altijd binnen 48 uur een eerste reactie krijgt.
Partij 18PLUS wil de kloof tussen de politiek en de inwoners en ondernemers dichten. Het
gemeentebestuur moet naar de mensen toe. In de afgelopen raadsperiode heeft Partij 18PLUS
meerdere petities (vb. geen oeververbinding) en enquêtes (vb. koopzondag) uitgezet binnen de
Ridderkerkse samenleving. In de volgende periode willen we hierbij van nog meer dossiers gebruik
maken, zodat inwoners en ondernemers ook tussen verkiezingen door geraadpleegd worden.

Standpunten
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Ridderkerk zal niet fuseren met andere gemeenten. Ridderkerk blijft zelfstandig.
Ridderkerk krijgt een nieuwe burgemeester, die daadkrachtig, betrokken en zichtbaar is.
Ridderkerk krijgt weer een eigen ambtelijke organisatie.
De algehele dienstverlening van de gemeente zal efficiënter, toegankelijker en sneller
worden.
Inwoners en ondernemers moeten actiever geïnformeerd worden over de status van
vragen, klachten en vergunningsaanvragen. Binnen 48 uur moet er een eerste reactie
worden gegeven.
Niet alleen de mondige inwoner maar ook de inwoner op de achtergrond wordt gehoord.
Er zal actief ingezet worden op laagdrempelige manieren van participatie om meer inwoners
en ondernemers te bereiken. Bijvoorbeeld door enquêtes en petities te gebruiken en onder
de aandacht te brengen.
Jongeren krijgen een actievere rol bij het vormen van beleid.
Het bestuur zal zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn voor al uw vragen, opmerkingen en
ideeën. Bijvoorbeeld door middel van een wijkspreekuur.
Meer data gedreven werken.
Ridderkerk zoekt naast de samenwerking met Rotterdam en Barendrecht ook de
samenwerking met Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam en Dordrecht als het om
gemeentegrens overstijgende vraagstukken gaat, zoals busverbindingen.
Digitaal aanvragen van producten wordt uitgebreid. Daarnaast blijft de balie gewoon open
voor minder digitaal vaardige inwoners.
Het proces voor het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld evenementen of
bouwwerkzaamheden moet simpeler.
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•

•

Er komt een coördinator voor vergunning- en subsidieaanvragen die inwoners en
ondernemers gaat helpen bij hun aanvraag. Bijvoorbeeld voor evenementen, verbouwingen,
startersleningen en subsidies.
De nieuwe website van Ridderkerk wordt nog gebruiksvriendelijker.
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6. Economische zaken & Werkgelegenheid
Ridderkerk heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Veel uiteenlopende bedrijven
zijn in Ridderkerk gevestigd met ruim 20.000 arbeidsplaatsen.
Ondernemers moeten aan de gemeente een partner hebben die met ze meedenkt, faciliteert en
ondersteunt. De regeldruk voor ondernemers moet verminderd worden zodat zij zich bezig kunnen
houden met hun onderneming welke voor werkgelegenheid zorgt binnen Ridderkerk.
Veel bedrijven zijn op zoek naar geschikt personeel. De gemeente kan de ondernemers daarbij
helpen door bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering op te leiden en scholieren kennis te
laten maken met de beroepen.
Het winkelcentrum heeft een metamorfose ondergaan. Het is de afgelopen jaren gelukt om de
winkelleegstand terug te dringen. De komende jaren wil Partij 18PLUS in blijven zetten om ons
winkelcentrum aantrekkelijk, groen en levendig te maken. Partij 18PLUS wil extra inzetten op
maatregelen zoals het afschaffen van betaald straat parkeren en het faciliteren van meer
evenementen. Partij 18PLUS is van mening dat winkeleigenaren zelf moeten bepalen of de winkel op
zondag open of dicht is. Nu bepaalt de gemeenteraad dat. Uit een enquête van Partij 18PLUS blijkt
dat er veel draagvlak is voor dit standpunt.
Partij 18PLUS wil een levendige horeca in Ridderkerk voor jong en oud waar men gezellig en veilig
een hapje en/of een drankje kan doen. Ook in de late uurtjes en op zondag.

Standpunten
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winkelleegstand voorkomen.
Afschaffen betaald straat parkeren.
Winkeleigenaren mogen zelf bepalen of ze op zondag open zijn.
Ridderkerk aantrekkelijk houden voor bedrijven om zich in te vestigen.
Het winkelcentrum en de wijkwinkelcentra nog aantrekkelijker maken voor winkeliers en
bezoekers.
Minder regeldruk voor ondernemers.
Er komt een coördinator voor vergunning- en subsidieaanvragen die inwoners en
ondernemers gaat helpen bij hun aanvraag. Bijvoorbeeld voor evenementen, verbouwingen,
startersleningen en subsidies.
Invoering Ridderkerk Cadeaubon voor besteding bij lokale ondernemers om lokale aankopen
te stimuleren.
Ondernemers met een bedrijf aan huis (ZZP’er) mogen gebruik maken van de milieustraat
(vuilstort).
Werkzaamheden Gemeente Ridderkerk gunnen aan Ridderkerkse bedrijven waar mogelijk.
Alle horeca mag op zondag open.
Precariobelasting voor bijvoorbeeld het terras van horecaondernemers en het uitstallen van
producten van winkels, wordt niet opnieuw ingevoerd.
Horecabedrijven mogen grotere terrassen neerzetten.
Lokale ondernemers koppelen aan werkzoekenden.
Zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan een baan helpen.
Bijstandsgerechtigden inzetten voor gemeentelijke taken, zoals onderhoud openbaar groen.
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•
•

Stimuleren van gezamenlijk gebruik van gebouwen door (startende) ondernemers.
Bedrijventerreinen opknappen, vergroenen en goed beveiligen.
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7. Verkeer, Vervoer & Wegen
Het is deze raadsperiode gelukt om de ruimtelijke reservering voor een Tram te schrappen uit de
plannen van de Provincie. Partij 18PLUS heeft altijd tegen de komst van een TramPlus verbinding
gestreden. Partij 18PLUS wil inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer per (water)bus. De plannen
voor twee R-net lijnen zijn in 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. De plannen omvatten naast
veel goede voorzieningen ook een minder goede voorziening. Namelijk, de zogenoemde bus
passeerstroken bij enkele rotondes. Dit is extra asfalt waar veel groen voor moet wijken. Partij
18PLUS heeft een alternatief in de vorm van een Rotonde Doseer Installatie naar voren gebracht die
minder ingrijpend is maar net zo effectief.
Ridderkerk is dagelijks op het landelijke nieuws te horen over de files rondom onze gemeente. Die
vele miljoenen verkeersbewegingen zorgen ervoor dat Ridderkerk tot de gemeenten met de
ongezondste luchtkwaliteit van ons land behoort. Partij 18PLUS wil bij de landelijke overheid meer
aandacht vragen voor dit probleem zodat er maatregelen getroffen kunnen worden.
Om de klimaatdoelstellingen te halen dienen we anders met onze mobiliteit om te gaan. Gebruik van
deelmobiliteit en hoogwaardig openbaar vervoer moet gestimuleerd worden. Zo is het sinds deze
raadsperiode mogelijk om gebruik te maken van deelscooters. Een mooie voorziening die uitgebreid
kan worden naar meer locaties met eigen parkeervakken zodat ze niet in de weg staan. De komst van
deelmobiliteit zal zich ook uitbreiden tot deelfietsen, -steps en -auto’s. Daarnaast kunnen
Ridderkerkers vanaf de AOW-leeftijd gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.
Binnen onze gemeentegrenzen hebben we te maken met allerlei deelnemers aan het verkeer.
Onveilige verkeerssituaties, zoals de rotonde Vlietlaan/Vondellaan/Donkerslootweg, dienen snel
veilig gemaakt te worden voordat er straks fietsende kinderen aangereden worden. De afgelopen
raadsperiode hebben inwoners een top 20 van onveilige verkeerssituaties gemaakt. Deze onveilige
verkeerssituaties dienen snel aangepakt te worden.

Standpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er komt geen tram in Ridderkerk.
Openbaar vervoer blijft gratis voor AOW’ers.
Meer inzet op hoogwaardige (water)busverbindingen met omliggende gemeenten.
Treinstations in andere gemeenten dienen goed bereikbaar te zijn.
Rotonde Doseer Installatie i.p.v. passeerstroken voor hoogwaardige buslijnen bij rotondes.
Met deze oplossing zijn de grote infrastructurele ingrepen in de toekomst niet nodig.
Naast de grote bussen zullen er meer buurtbussen ingezet worden. Bijvoorbeeld richting
station Barendrecht.
Onveilige verkeerssituaties oplossen.
Verkeerssituaties rondom scholen verbeteren.
Sluipverkeer in de wijken terugdringen.
Op verzoek van bewoners woonerf (15km/u) toepassen.
Op scholen goede voorlichting geven over verkeer en verkeersveiligheid.
Geluidsoverlast van (motor)voertuigen terugdringen.
We onderzoeken of we aan kunnen sluiten bij de Rotterdamse proef voor gratis openbaar
vervoer voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
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•
•
•
•
•
•
•

Deelmobiliteit stimuleren met onder andere deelscooters, -fietsen, -steps en -auto’s.
Parkeervakken voor onder andere deelscooters.
Stimuleer het gebruik van fietsen door o.a. zorg dragen voor goede en veilige fietspaden.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van slimme verkeerslichten.
Faciliteiten uitbreiden voor elektrische, waterstof- en zelfrijdende auto’s.
Afschaffen betaald straat parkeren.
Sint Jorisstraat blijft in twee richtingen open voor automobilisten.
Er komt geen ontsluitingsweg voor vrachtwagens door de boomgaard in Rijsoord.
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8. Cultuur & Evenementen
Ridderkerk kent jaarlijkse evenementen waar veel inwoners plezier aan beleven. Partij 18PLUS is voor
het behoud van deze evenementen en zou graag nog meer evenementen willen zien om Ridderkerk
bruisender te maken. Helaas zijn door de Coronamaatregelen een groot aantal evenementen in 2020
en 2021 niet doorgegaan. Zodra het weer kan dient de gemeente goed mee te werken aan de
organisatie van deze evenementen door onder andere het aanvragen van een vergunning zo
makkelijk mogelijk te maken.
Jongerencentrum De Loods en poppodium De Gooth krijgen een nieuw gebouw waar de jongeren
van Ridderkerk uit kunnen gaan. De jongerensozen en de wijkverenigingsgebouwen worden nog
aantrekkelijker gemaakt.
Ridderkerk kent een rijk verenigingsleven met duizenden vrijwilligers die daarin actief zijn. Dankzij al
deze vrijwilligers kan jong en oud, arm en rijk gebruik maken van sport, spel en vermaak in iedere
wijk. Partij 18PLUS heeft de vrijwilligers hoog in het vaandel staan.
Het dorpse karakter van Ridderkerk is de laatste decennia flink op de schop gegaan. Een hoop
karakteristieke panden en gebieden hebben plaats moeten maken voor nieuwbouw. Partij 18PLUS
wil hetgeen wat Ridderkerk aan karakteristieke en monumentale panden of gebieden heeft
behouden en onderhouden. De gemeente dient samen met onder andere de Oudheidskamer te
bepalen welke gebouwen en gebieden voor de toekomst behouden dienen te worden.

Standpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimuleren van het organiseren van (grote) evenementen zoals een schaatsbaan, kermis,
Koningsdag en feesten op onder andere het Koningsplein.
Evenementen coördinator helpt bij het organiseren van evenementen.
De Ridderkerkapp en de gemeentewebsite worden uitgebreid met een evenementenagenda.
Tijdens Oud & Nieuw mag er consumentenvuurwerk afgestoken worden.
Nieuwbouw voor De Loods en De Gooth.
De jongerensozen en de wijkverenigingsgebouwen worden nog aantrekkelijker gemaakt.
Faciliteiten voor jongeren in stand houden.
Verenigingen en vrijwilligers beter ondersteunen.
Lokale publieke omroep beter faciliteren.
Ridderkerkpas voor alle inwoners. Gratis of met korting leuke dingen doen in Ridderkerk.
Inzetten op citymarketing. Inwoners en bezoekers informeren over wat er allemaal te doen
is.
Gratis lidmaatschap bibliotheek promoten.
Subsidies voor buurtactiviteiten promoten.
Behouden van karakteristieke en monumentale panden in Ridderkerk.
De graven van veteranen en KNIL-militairen krijgen een beschermde status.
Samen met de Molukse gemeenschap werken we aan een monument voor 75 jaar Molukkers
in Ridderkerk.
Bij nieuwbouwprojecten de Ridderkerkse historie een plek geven.
Versieren van grote stenen vlaktes met kunst of groen.
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9. Onderwijs
Het basis- en voortgezet onderwijs zijn goed vertegenwoordigd in Ridderkerk. Onderwijs dient goed,
bereikbaar en veilig te zijn voor onze kinderen. Zeker als het om bereikbaarheid en veiligheid gaat
kan de gemeente een grote rol spelen. Partij 18PLUS wil zorgen voor veilige fietsroutes en goede
busverbindingen als het om bereikbaarheid gaat.
De gezondheid van een kind is bepalend voor de gezondheid wanneer die volwassen is. Meer dan de
helft van de kinderen heeft momenteel last van overgewicht. Naast fysieke gezondheid is mentale
gezondheid van even groot belang. Partij 18PLUS wil op scholen extra inzetten op voorlichting over
het omgaan met geld, digitaal welzijn en aandacht voor mentale gezondheid en gezonde voeding.
Pesten onder kinderen, direct of via sociale media, blijft een groot probleem waar veel aandacht voor
moet zijn. Partij 18PLUS wil dat de gemeente samen met de schoolbesturen en maatschappelijke
partners extra in gaat zetten op voorlichting over de gevolgen van pesten, drugs- en alcoholgebruik.
Het nieuwe schoolgebouw voor het Gemini College is in aanbouw. Veel Ridderkerkse kinderen zullen
straks op deze nieuwe locatie onderwijs krijgen. Ook vele basisscholen krijgen de komende jaren
nieuwbouw. Mooie en veilige voorzieningen voor onze kinderen zijn van grote waarde.

Standpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Meer aandacht op school voor de gevolgen van pesten, drugs- en alcoholgebruik.
Voorlichting over het omgaan met geld, digitaal welzijn en aandacht voor mentale
gezondheid en gezonde voeding.
Betaalbare gezonde voeding voor leerlingen.
Verouderde scholen worden gerenoveerd of krijgen nieuwbouw.
Verkeerssituaties rondom scholen verbeteren.
Groenere schoolpleinen in samenspraak met schoolbesturen realiseren.
Integraal kindcentra (onderwijs en kinderopvang op één locatie) stimuleren.
Leerachterstand voorkomen en eenmaal opgelopen achterstand verminderen.
Beroependag op het basisonderwijs. Jonge kinderen mee laten lopen met Ridderkerkse
bedrijven en maatschappelijke partners. Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven
Ridderkerk is in 2022 opgericht en kan dit uitvoeren.
Jongeren bekend maken met vrijwilligerswerk voor maatschappelijke bijdrage en sociaal
contact.
Buitenschoolse activiteiten inzetten voor extra kennis, zoals programmeren en ontwerpen.
Geen schoolzwemmen maar buiten school om de mogelijkheid voor de kinderen uit
Ridderkerk om gratis hun zwemdiploma te halen.
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10.

Lokale zorg

Zorg dient bereikbaar, tijdig en op maat te zijn voor alle inwoners die het nodig hebben. Vanaf 2015
zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van onder andere zorg en
jeugdhulp. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en gaat er veel goed, maar kan er ook nog genoeg beter.
Daarnaast blijven de structurele financiële tekorten van het sociaal domein een zorg, waar we de
lobby richting het Rijk voor in moeten zetten. Partij 18PLUS is van mening dat deze taken zo efficiënt
mogelijk uitgevoerd dienen te worden en dat het geld van het Rijk wat daarvoor bestemd is ook
daadwerkelijk bij de hulpbehoevenden terecht komt.
Ridderkerk vergrijst harder dan andere gemeenten. Als gemeente dienen we hier ook rekening mee
te houden en te zorgen voor geschikte woningen of extra tehuizen waar ouderen naar door kunnen
stromen. Onze ouderen welke hulpbehoevend zijn, dienen op een laagdrempelige manier geholpen
te worden.
Er zijn veel jongeren die jeugdzorg krijgen. Vaak wordt ook zwaardere zorg toegepast omdat de zorg
problemen te laat signaleren of oppakken. Partij 18PLUS wil inzetten op het voorkomen van (zware)
jeugdzorg door problemen snel en bij de bron aan te pakken.
Helaas leven er nog veel Ridderkerkers in armoede. Partij 18PLUS wil armoede bestrijden.
Ridderkerkers in armoede moeten zich niet bezwaard voelen om ondersteuning vanuit de gemeente
en de gemeenschap te krijgen. Kinderen in armoede moeten mee kunnen doen met kinderen die niet
in armoede opgroeien. Naast armoede hebben te veel Ridderkerkers schuldproblemen. De gemeente
kan deze inwoners adviseren en helpen.

Standpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dient bereikbaar, tijdig en op maat te zijn voor alle inwoners die het nodig hebben.
Lobby richting het Rijk voor extra zorggelden.
Zorgprocessen versnellen zodat de burger de juiste zorg op het juist moment ontvangt.
Lokale zorgteams (Wijkteams) worden beter benaderbaar.
Samenwerking lokale zorgteams met (sport)verenigingen.
Zorgdragen voor voldoende zorgwoningen.
Jaarlijkse huisbezoeken aan 70plussers.
Vereenzaming terugdringen door bijvoorbeeld contact te leggen tussen ouderen en
jongeren.
Mensen in armoede (financieel) ondersteunen.
Inwoners met schuldproblemen snel helpen.
Kinderen uit minimagezinnen mee laten doen.
Zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan een baan helpen.
Bijstandsgerechtigden inzetten voor gemeentelijke taken, zoals onderhoud openbaar groen.
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11.

Financiën

Ridderkerk staat er financieel heel gezond voor. We hebben als gemeente nog aardig wat spaarpotjes
in de vorm van reserves met een totale waarde van ruim 80 miljoen euro. Partij 18PLUS vindt dat de
gemeentelijke belastingen tot de laagste in de regio moet blijven behoren.
Nu wordt er voor de gemeentelijke belastingen alleen gebruik gemaakt van een tarief voor een
éénpersoonshuishouden en van een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Een huishouden met
2 personen betaalt dus net zoveel als een huishouden met 6 personen. Partij 18PLUS wil een
eerlijkere verdeling van de gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers.
In de afgelopen raadsperiode is de precariobelasting afgeschaft. Dit is de belasting voor bijvoorbeeld
het plaatsen van producten van een winkel op straat en het gebruik van een terras. Hier zijn winkelen horecaondernemers flink mee geholpen. Deze belasting wordt niet opnieuw ingevoerd.
De gemeente Ridderkerk geeft jaarlijks ruim 134 miljoen euro uit aan alle taken, waarvan ruim 16
miljoen euro aan bijstandsuitkeringen. Door meer inwoners aan een baan te helpen, kan hierop een
besparing worden gerealiseerd. Door het ambtelijk apparaat efficiënter in te richten zullen de
ambtelijke kosten van ruim 30 miljoen euro kunnen dalen.

Standpunten
•
•
•
•
•
•

Het percentage voor onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen wordt in de komende
raadsperiode niet verhoogd.
Het huishoudboekje van de gemeente Ridderkerk blijft gezond.
Ridderkerk behoudt de laagste lasten in de regio voor inwoners.
Lager tarief voor één-, twee- en driepersoonshuishoudens.
Precariobelasting voor bijvoorbeeld het terras van horecaondernemers wordt niet opnieuw
ingevoerd.
Ambtelijk apparaat efficiënter inrichten om kosten te besparen zonder in te boeten op de
kwaliteit van dienstverlening.
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