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Nieuwe inwoners verwelkomd
Rond de honderdveertig inwoners van Ridderkerk die
het afgelopen jaar in de gemeente zijn komen wonen,
waren vorige week dinsdag
present tijdens de jaarlijkse
avond voor nieuwe inwoners in het gemeentehuis.
Na de persoonlijke begroeting
door burgemeester Anny
Attema konden zij kennismaken met vertegenwoordigers
van de wijkoverleggen, de
wijkideeteams en de buurtpreventieteams.
De leden van het nieuwe
college van burgemeester en
wethouders en leden van de
gemeenteraad stelden zich aan
de nieuwe Ridderkerkers voor.
Vervolgens stonden bussen
klaar voor een rondrit door
de gemeente. Daarbij kregen
de nieuwe Ridderkerkers van
alles te horen over hun nieuwe
woonplaats.

Een dagje struinen door het Rijksmuseum

Volgens Frances Kroeze, ouderadviseur bij Welzijn Ridderkerk hebben de 49 deelnemers
zichtbaar genoten. “We komen
hier nooit meer, dus we hebben
flink doorgelopen om zoveel
mogelijk van het museum te
kunnen zien”, was een van de
blije reacties. Tijdens een rondleiding werden de schilderijen
bewonderd. De heerlijke lunch
was een mooi moment om uit
te rusten.

Het Rijksmuseum is niet naast de deur. En zeker wanneer je wat ouder bent, is zo’n
uitstapje niet zo makkelijk. Groot was de verrassing toen een groep senioren een
compleet verzorgde dag kreeg aangeboden door Rotaryclub Ridderkerk de Waal.
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Genieten op ouwe dag
Moe maar voldaan kwam de
groep weer aan in Ridderkerk.
“Het was een fantastische dag.
Zo fijn dat ik dit nog mag meemaken op mijn ouwe dag!”,
riep iemand spontaan uit. Een
ander hoopte nog eens naar
het museum te gaan, maar
dan in het gezelschap van haar
zoon en schoondochter.

“Niet iedereen heeft mensen
om zich heen die een uitje
willen maken. Voor ouderen
die aan een rolstoel gebonden zijn, is dat nog lastiger.
Daarom zijn we blij dat dit
mogelijk was en dat er zoveel
vrijwilligers meegingen”, geeft
Frances aan.
In augustus staat een tripje
naar Burgers Zoo gepland,
opnieuw dankzij een bijdrage
van de Rotaryclub Ridderkerk
de Waal. De Rotaryclub heeft
dit mogelijk gemaakt omdat
de ouderen in onze gemeente
best een beetje extra aandacht
verdienen. Dit uitstapje is op
uitnodiging en zit inmiddels
al vol.
Meer weten? Kijk eens op
www.rotary-ridderkerkdewaal.nl.
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Ridderkerkse Veteranendag: mis het niet!
Op zaterdag 23 juni bent
u van harte welkom op de
Ridderkerkse Veteranendag. Van 13.00 tot 17.00 uur
zijn er verschillende optredens op het Koningsplein.
De middag begint met een
concert van de muziekvereniging Harpe Davids, gevolgd
door een optreden van de Saint
Andrews Pipe Band.
Ook treedt dit jaar het Flageolettes kwartet op. Het programma wordt afgesloten met een
optreden van niemand minder
dan Guus Bok!
Maak deze middag een ritje
met de TRIS-legervoertuigen
of neem een kijkje in een
(schuim)blusvoertuig (de E-One
Crashtender). Op het Koningsplein kunt u op een van de
vele terrasjes genieten van het
programma. Er zijn poffertjes
en voor de kinderen is er een
klimwand. Een middag om
zeker niet te missen!

De Saint Andrews Pipe Band is dit
jaar weer van de partij op de Ridderkerkse Veteranendag.

Allemaal genieten van de Waal!
Het zonnetje heeft de afgelopen weken flink zijn best gedaan. De mensen die aan
de Waal wonen en waterrecreanten genieten ervan. Jammer genoeg varen sommige boten veel te hard. Vaak wordt geen rekening gehouden met zwemmers en
vogels die op hun nest eieren uitbroeden. Al jaren is dit een grote ergernis. Met een
splinternieuwe boot gaan de politie en toezichthouders van de gemeente hier meer
toezicht op houden.
De vier gemeenten langs de
Waal namen de zorgelijke
geluiden van omwonenden
en mensen die hier graag
komen serieus. Ridderkerk,
Barendrecht, Zwijndrecht
en Hendrik-Ido-Ambacht
besloten te investeren in een
gezamenlijke boot. De boot
wordt gestald bij het politiebureau in Ridderkerk, maar
ligt op warme en drukke
dagen in het water.

Er zijn verschillende legervoertuigen te zien en er kan een ritje gemaakt worden.

Toezicht op het water
Op de Waal mag maximaal
6 kilometer per uur worden

gevaren. Met een klein beetje aandacht voor de ander,
houden we het gezellig voor
iedereen! Wie zich niet aan
de regels houdt of zich niet
netjes gedraagt, wordt daarop
aangesproken door de politie
en toezichthouders van de vier
gemeenten. Wanneer dat nodig
is, schrijven zij boetes uit.
Patrick Sepers is een van de
wijkagenten die vanaf nu
gevaarlijke situaties vanaf het
water in de gaten houdt. Via
twitteraccount @toezicht_waal
volgt u wat de teams op hun

vaartochten tegenkomen.
Lang gekoesterde wens
Er was al een boot van het
Waterschap, maar die houdt
toezicht op alle wateren
binnen de regio. Doordat
het ergens anders vaak veel
drukker is, was er relatief
weinig toezicht op de Waal.
Met de nieuwe boot komt
daar verandering in: deze
wordt alleen ingezet op de
Waal. En hiermee gaat een
lang gekoesterde wens in
vervulling.

Het verhaal van de veteraan
Nederland telt bijna 120.000 veteranen die sinds de
Tweede Wereldoorlog uitgezonden zijn geweest om
missies in het kader van vrijheid, vrede en veiligheid
uit te voeren. Dat Nederlandse militairen actief waren in de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië, op de Balkan en in Afghanistan is bij veel
mensen bekend. Maar wist u dat er Nederlanders
gediend hebben in Tsjaad, Korea, Cambodja en Haïti?
Nog steeds zijn Nederlandse militairen wereldwijd
actief. Veteranen zijn mannen en vrouwen van allerlei
leeftijden. Zij verdienen onze waardering en respect.
Ze doen werk onder zware omstandigheden, soms
met risico voor eigen leven. Op de Ridderkerkse Veteranendag kunt u hun bijzondere verhalen horen en ze
persoonlijk ontmoeten.
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Burgemeester Attema stelde de boot officieel in gebruik in het bijzijn van de politie, burgemeester Dominic Schrijer
(Zwijndrecht) en wethouders André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) en Peter Luijendijk (Barendrecht).
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‘Het dorp, de mensen, de molen, de vlasteelt en het landschap,
Rijsoord inspireert kunstenaars al 130 jaar’

'Rijsoord Farm', olieverfschilderij door Amerikaanse kunstenares
Helen Nicolay (1866-1954), 1906.
Tussen 1888 en 1914 stond Rijsoord bekend als internationaal kunstenaarsdorp. Kunstenaars uit Amerika,
Engeland, Duitsland, Griekenland, Frankrijk en zelfs
Nieuw-Zeeland kwamen speciaal naar Rijsoord om in de
zomer de mooiste plekjes langs de Waal vast te leggen.
Niet alleen het dorp, maar ook haar bewoners waren zo’n
130 jaar geleden een bron van inspiratie.
Alexandra van Dongen is
kunsthistoricus en conservator
bij Museum Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam. Ook
voor haar is Rijsoord een inspirerende plek. Haar Amerikaanse overgrootmoeder, beeldend
kunstenaar Wilhelmina Douglas Hawley (1860-1958), kwam
vanaf 1892 via Parijs elke
zomer naar Rijsoord. Zij bleef
daar wonen nadat zij in 1900
trouwde met Rijsoordenaar
Bastiaan de Koning.

“

Oud en nieuw
komen samen en zo
wordt de verbinding
gelegd met het
hier en nu.

”

Dromen van Rijsoord
Alexandra deed onderzoek
naar het leven van haar

overgrootmoeder en schreef
aan de hand daarvan het boek
‘Dromen van Rijsoord’ (2005).
Ze werkt op dit moment aan
het vervolg: Summer Academy Rijsoord. Op die manier
brengt ze de geschiedenis van
het internationale schildersdorp verder in kaart.
Kunstwerken wereldwijd
“Tijdens het onderzoek voor
mijn eerste boek kwam ik
steeds meer namen tegen van
internationale kunstenaars,”
vertelt Alexandra. “Hun
Rijsoordse kunstwerken zijn
over de hele wereld te vinden.”
Samen met de andere leden
van Werkgroep Schildersdorp
Rijsoord zet ze zich in om deze
onderbelichte geschiedenis
blijvende aandacht te geven.
“Via de kunstenaars is de
geschiedenis van Rijsoord voor
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Huidige situatie. Waaloever vanaf Schalksedijkje in Rijsoord, 2018.
altijd geportretteerd,” gaat
Alexandra verder. “De schilderijen tonen het dorp, de mensen en de woningen uit die tijd.
Ze verbeelden het landschap,
het dorpsgezicht, de vlasteelt
en de molen.”
Summerschool
In 1888 nam beeldend kunstenaar John H. Vanderpoel uit
Chicago zijn leerlingen van de
kunstacademie van Parijs mee
naar het dorp waar zijn ouders
ooit woonden. Tijdens deze
‘Summer Academy’ verbleven zij in Pension Noorlander

en Hotel Warendorp, waar
nu restaurant Ross Lovell is
gevestigd.
Meetekenen en -schilderen?
Leerlingen van het Farelcollege
treden nu in hun voetsporen.
Op woensdag 20 juni doen ze
mee aan de eerste editie van
Summerschool Rijsoord. Vanaf
12.00 uur tekenen en schilderen
ze op diverse locaties in Rijsoord
onder begeleiding van docenten.
U bent van harte welkom om
mee te doen. Aanmelden kan
door een email te sturen naar
ajcrezee@kpnmail.nl.

Expositie Ross Lovell
Op 20 juni opent wethouder
Marten Japenga (cultuur) om
17.30 uur de tentoonstelling
op de eerste verdieping van
restaurant Ross Lovell (Rijksstraatweg 67). Daar zijn de
nieuwste werken naast die van
de oude kunstenaars te zien.
Op die manier komen oud
en nieuw samen en wordt de
verbinding gelegd met het hier
en nu.
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‘Dankzij de Jeugd- en gezinscoach heeft mijn kind weer overzicht’
Daan is 8 jaar oud. Samen met zijn moeder komt samen
hij voor een intakegesprek bij de Jeugd- en gezinscoach
en de orthopedagoog van het wijkteam. Daan heeft moeite zich te concentreren, in de klas is hij al snel afgeleid
door wat er om hem heen gebeurt. Hij kan moeilijk
meekomen in de klas, het lukt hem niet om taken op tijd
af te krijgen.
Daan heeft ook last van faalangst; hij denkt al snel dat hij
iets niet kan. Thuis merken zijn
ouders dat hij soms vergeetachtig is en het lastig vindt als
iets niet gaat zoals gebruikelijk
is. Zijn ouders willen graag
weten wat er met Daan aan de
hand is. Zelf denken zij dat hij
misschien ADHD heeft.
Aanvullende vragen
Er kunnen verschillende verklaringen zijn voor de klachten

Wijkteams
De wijkteams vindt u in Ontmoetingscentrum Het Plein
(derde etage). U kunt hier elke
werkdag tussen 9.00 en 10.00
uur binnenlopen. De ingang
bevindt zich aan de Willem
Dreesstraat 5 (nabij het Koningsplein).

van Daan. Daarom stellen de
hulpverleners van het wijkteam
zijn ouders een aantal aanvullende vragen. Slaapt hij goed?
En hoe is het contact met leeftijdsgenootjes? Ook vragen zij
naar de ontwikkeling van Daan
en kijken of daar bepaalde zaken opvallen. Deze aanvullende vragen zijn niet altijd nodig.
Vaak zijn gesprekken en observatie voldoende. Het kind,
de ouders en de school worden
dan handvatten geboden.
Wilt u meer algemene informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur naar
(0180) 451 234. Of mail naar
wijkteam@ridderkerk.nl of
kijk op www.ridderkerk.nl/
wijkteams.
Op donderdagen is er ook
een spreekuur in de Kledingbank / FoodCompany
(Doctor Colijnstraat 6).
Dit is van 10.00 tot 11.00 uur.

Gedrag en stemming
Zij ouders en de leerkracht
die Daan les geeft krijgen een
vragenlijst voorgelegd. Daarin
staan vragen over zijn aandacht en concentratievermogen, maar ook over het gedrag
en eventuele stemmingswisselingen. Vervolgens nemen
de hulpverleners een intelligentieonderzoek af bij Daan.
Daaruit stellen zij een beeld
van hem op; van zijn sterke en
zwakke kanten.
In de knel
Uit het intelligentieonderzoek
blijkt dat Daan op verbaal gebied beschikt over gemiddelde
capaciteiten, maar op handelingsgericht gebied onder het
gemiddelde niveau functioneert.
Dit betekent dat hij op basis van
hoe hij met anderen praat de

ingang

Opening
speeltuin
Blaak

indruk wekt dat hij kan worden
benaderd als een jongen die in
vergelijking met leeftijdgenoten
op gemiddeld niveau functioneert. Vervolgens komt hij echter in de knel als op de uitvoer
van taken aankomt.
Aanpassingen
Op basis van de uitkomsten
van het onderzoek is er een
gesprek met de leerkracht en
de ouders van Daan. Samen
wordt gekeken welke aanpassingen er in de klas nodig zijn
om ervoor te zorgen dat Daan
zich beter kan concentreren en
weer meer vertrouwen krijgt in
zijn eigen kunnen. Ze spreken
af dat Daan vooraan in de klas
komt te zitten en dat taken in
kleinere taken worden opgedeeld, zodat het overzichtelijker voor hem is.

Om privacyredenen zijn de namen
van de betrokkenen veranderd.

Elke situatie
is anders
Dit is zomaar een voorbeeld uit de praktijk.
Niet iedereen met dezelfde problemen heeft
(dezelfde) ondersteuning
nodig. Komt u er niet
meer uit? Dan denkt
het wijkteam graag met
u mee. Hieraan zijn
geen kosten verbonden.
Uiteraard worden al uw
vragen vertrouwelijk
behandeld.

Krimpen aan den IJssel stelt beleidskader
windenergie vast

Op woensdag 20 juni wordt
om 15.00 uur het nieuwe
speeltuintje aan de Blaak
(Centrum) officieel geopend.
Het Wijkideeteam Centrum heeft
een leuke activiteit georganiseerd
met onder andere een poffertjeskraam. Ook worden er ‘tattoos’
gezet. Natuurlijk kan er naar
hartenlust gespeeld worden op de
nieuwe speeltoestellen. De middag
duurt tot 17.00 uur.
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Bewoners en bedrijven aan de waterkant van Bolnes
kijken uit op Krimpen aan den IJssel. Woont of werkt
u daar? Dan is het belangrijk om te weten dat De Provincie Zuid-Holland de zuidkant van de Stormpolder
van deze gemeente heeft aangewezen als gebied dat
geschikt is voor windturbines.
Deze gemeente heeft vervolgens een beleidskader
voor windenergie opgesteld.
Daarin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die Krimpen aan
den IJssel hanteert bij het
beoordelen van aanvragen
en initiatieven op het gebied
van windenergie, zoals participatie voor omwonenden.
De gemeenteraad heeft dat

beleidskader op 7 juni unaniem
vastgesteld. De 62 reacties zijn
beantwoord in de zogeheten
nota van beantwoording.
Aangescherpt beleidskader
De reacties hebben geleid tot
enkele aanpassingen van het
ontwerp-beleidskader. Zo is
nog scherper beschreven dat
omwonenden en bedrijven
vanaf het begin van de uit-

werking van plannen betrokken dienen te worden. Ook
wordt aan de initiatiefnemer
gevraagd bij de berekeningen
van het geluid aandacht te
hebben voor de ondergrond
(zoals water) en de hoogte van
woningen.
Vervolgtraject
De gemeente Krimpen aan
den IJssel heeft geen grondpositie in het gebied. Het is aan
marktpartijen om voorstellen
voor het plaatsen van windturbines aan de gemeente voor
te leggen. Initiatiefnemers
moeten aantonen dat ze aan
het beleidskader voldoen.

Kijk op www.krimpenaandenijssel.nl/
windenergie voor meer informatie/
documenten. Aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief windenergie
kan door een e-mail te sturen naar
gemeente@krimpenaandenijssel.nl.
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Door de wijken

Overzicht nevenfuncties
collegeleden

Het nieuwe college van
burgemeester en wethouders heeft donderdag een
rondrit door de gemeente
gemaakt. Twee van de
gemeentelijke wijkregisseurs namen de gemeentebestuurders mee in de
ontwikkelingen in diverse
wijken van Ridderkerk.

In onderstaand overzicht vindt u de nevenfuncties van
het nieuwe college van Ridderkerk.

De rondrit sluit aan bij een van
de ambities in het coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’:
het verkleinen van de afstand
tussen het gemeentebestuur en
de inwoners, en het intensiveren
van de contacten op wijkniveau.
Verbinders
Ook in de ambtelijke organisatie wordt hierop stevig ingezet. De medewerkers van het
Bureau Bestuursondersteuning

Het nieuwe college maakte een rondrit door alle wijken van Ridderkerk.
– de directe ondersteuners van
de collegeleden – ontwikkelen
zich verder tot verbinders tussen
het bestuur aan de ene kant en
de Ridderkerkse samenleving
en de gemeentelijke organisatie
aan de andere kant. Er komt

ook periodiek contact tussen de
wijkregisseurs en het college als
geheel, om de ontwikkelingen
binnen de wijken goed in beeld
te krijgen en te houden.

Openbare bekendmakingen

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
- Rotonde Sportlaan Populierenlaan nabij
sporthal De Fakkel
(R180307740) kappen 4
bomen en verplanten 1 boom
(18-5-2018);
- Pruimendijk 194
(R180307769) verlengen vergunning woonunit met 1 jaar
(4-6-2018);
-M
 arsmanstraat 12
(R180307541) bouwen bijgebouw en luifel (5-6-2018);
- K ruisweg naast Manege
(R180307777) kappen knotwilg i.v.m. uitbreiden watergang (5-6-2018);
- A .M. de Jongstraat 141219 (R180307784) vervangen
balkonhekken (7-6-2018).

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met een
verleende vergunning of een
ander besluit? Dan kunt u op
grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit
is verzonden schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen.
De verzenddatum vindt u na
de omschrijving van de vergunning. Indien bekendmaking aan een belanghebbende
eerder dan deze publicatie
heeft plaatsgevonden (door
verzending van het besluit),
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Verleend
- R ijksstraatweg 289 A
0001 (R180307704) renoveren schuurdak (4-6-2018);
- Benedenrijweg t.h.v.
Donckse bos (R180307569)
vervangen oeververdediging
door beschoeiing en breuksteen en bouwen aanlegsteiger watertaxi (5-6-2018);
- Lagendijk 104
(R180307421) bouwen vrijstaande woning (8-6-2018);
- Rotonde Sportlaan Populierenlaan nabij
sporthal De Fakkel
(R180307740) kappen 4 bomen en verplanten 1 boom
(8-6-2018);
- Boelewerf 3 (R180307695)
wijziging vergunning
(R170306570) uitbreiden
bedrijfspand (8-6-2018).

Ga naar www.ridderkerk.nl/
Bekendmakingen > Omgevingsvergunning. Klik op de
verleende vergunning voor
het maken van een afspraak.
Dit kan tot zes weken na de
verzenddatum.

Aanvraag, beschikking en
bijbehorende stukken inzien?

Bezwaar indienen:
zie het kader.

dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken
ingaat.

ter verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Dit
verzoek kunt u richten aan
de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Rotterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam.
Hiervoor moet u griffierecht
betalen.

Een bezwaarschrift kunt u
richten aan burgemeester en
wethouders van Ridderkerk,
Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk, met in de linkerbovenhoek de vermelding: Awb-bezwaarschrift.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
een besluit niet. Als u een
bezwaarschrift heeft ingediend,
kunt u de voorzieningenrech-

Bezwaar indienen:
zie het kader.
APV-VERGUNNINGEN
Ontheffingen
Op grond van artikel 35 van de
Drank- en Horecawet:
-R
 uitervereniging & Ponyclub
Hippisch Centrum Ridderkerk Kruisweg 1-3 30 jun
2018 10:00-22:00u en 1 jul
2018 10:30-20:00u (1-62018).

Tegen een aanvraag voor een
omgevingsvergunning kunt u
geen bezwaarschrift indienen.
Deze aanvragen worden gepubliceerd met het oog op de
strikte behandeltermijn.

Burgemeester Anny Attema:
- Lid van het AB en DB van de BAR-organisatie
- Lid van het AB en DB van de MRDH
-	Lid van AB en DB van Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
- Lid van het BAC (VRR)
- Lid van de brandweerkamer van de VNG
-	Lid van het Regionaal Veiligheidsoverleg eenheid Rotterdam
van de Nationale politie
- Lid van AB en DB bestuur Veiligheidshuis
- Ambassadeur Stichting Present Ridderkerk
Wethouder Henk van Os
- Lid van het AB en het DB van de BAR-organisatie
- Lid van het AB van de GR Nieuw Reijerwaard
- Eigenaar Riddermedia te Ridderkerk (bezoldigd)
- Eigenaar Jayro Europe te Ridderkerk (bezoldigd)
-	Bestuurder Stichting Vrienden van Partij 18 PLUS
(onbezoldigd)
- Bestuurder Partij 18 PLUS (onbezoldigd)
Wethouder Volbregt Smit
- Lid AB BAR-organisatie
- Plv. lid van DB van de BAR-organisatie
- Lid van het AB van de GR Nieuw Reijerwaard
-	Vertegenwoordiger gemeente bij aandeelhoudersoverleggen
Eneco, Stedin, Oasen, BNG
Wethouder Cora van Vliet
- Lid AB BAR-organisatie
- Lid van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
-	Lid van het bestuurlijk overleg subregio
RMC Rijnmond Zuid Oost (onderwijs)
- Lid AB BAR-organisatie
-	Lid AB GR openbare Gezondheidszorg RotterdamRijnmond (GGD)
- Lid van de GR Jeugdhulp Rijnmond
- Vertegenwoordiger gemeente in Stichting CJG Rijnmond
- Eigenaar van Cora van Vliet Communicatie (Bezoldigd)
- Eigenaar van Beautiful Solutions (Bezoldigd)
-	Zzp-er: EHBO-, BHV-, Reanimatie- en Duikinstructeur
(Bezoldigd)
-	Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Dordrecht
(Bezoldigd)
Wethouder Peter Meij
- Lid AB BAR-organisatie
- Plv. lid van het AB van de MRDH
- Plv. lid van het AB van de DCMR
-	Lid van het AB van de GR Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde
-	Vertegenwoordiger gemeente in bestuurlijke Landschapstafel
IJsselmonde
Wethouder Marten Japenga
- Lid AB BAR-organisatie
- Lid van het AB van de DCMR
- Plv. lid van het AB van de GR Nieuw Reijerwaard
-	Plv. lid van het AB van de GR Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde
-	Plv. vertegenwoordiger gemeente in bestuurlijke
Landschapstafel IJsselmonde
- Aandeelhouder NV BAR Afvalbeheer
-	Contactwethouder voor het lidmaatschap van de Ver.
Klimaatverbond Nederland
- Ambassadeur Wereldwinkel Ridderkerk
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Berichten uit de raad

Openbare Commissievergaderingen

Raadsvergadering
Datum/tijd: donderdag 14 juni 2018 om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal gemeentehuis (Koningsplein 1) te
Ridderkerk.
Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 22 februari en
26 maart 2018
4. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
5. Zienswijze Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR
6. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR
7. Domein Maatschappij: ‘Onze Maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie’
8. Afdoening motie 2017-150 Buslijn 601
Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
Vergaderstukken
U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden
via www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens
kantooruren ter inzage bij de griffie.


Uw gemeente werkt aan

U bent van harte welkom om
de vergaderingen bij te wonen.
U kunt op elk moment in– en
uitlopen.
COMMISSIE
“SAMEN LEVEN”
Donderdag 21 juni 2018 om
20.00 uur in de raadzaal (gemeentehuis).
1. Opening en vaststelling van
de agenda
2. Spreekrecht voor hen die
zich hebben aangemeld
3. Vaststellen besluitenlijst
commissie Samen leven van
22 mei 2018 en 4 juni 2018
4. RKC Rapport Decentralisatie van de zorg (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad)
5. Zienswijze gewijzigde
begroting
2018 en concept
Het
begint
begroting 2019 GR Jeugdin
wijk
hulpuw
Rijnmond
6. Aanvraag Vangnetuitkering
voor tekort Rijksbijdrage
BUIG (informatie-uitwisseling; besluitvorming raad)
7. Scenario’s aanbesteding
doelgroepenvervoer
8. Raadsinformatiebrief
Rapportages Bijtincidenten
2016-2017

In Ridderkerk wordt regelmatig aan de weg gewerkt en worden
stukken openbare ruimte opnieuw ingericht of opgeknapt. Dat doen
we om onze gemeente bereikbaar te houden, de verkeersveiligheid te
verbeteren én de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden.

❶ Centrum: Nieuwbouw

Kuypershof fase 2
Bouw van woningen. Tevens
worden er kabels en leidingen
aangebracht. Nadat de woningen gereed zijn start men met
de definitieve bestrating.

❷ Klaas katerstraat/Dr.

Kuyperstraat
Aanbrengen rioolhuisaansluitingen op hoofdriool. Hierdoor
wordt Klaas Katerstraat tussen
Talmastraat en Dr. Kuyperstraat en Dr. Kuyperstraat
tussen Klaas Katerstraat en
Benedenrijweg af en toe afgesloten voor doorgaand verkeer.

❺ Herstructurering Woongebied Woonvisie Rijsoord
Pruimendijk, Gerard Alewijnszstraat, Ds Sleeswijk- Visserstraat: Sloop woningen, herontwikkeling woningen.
Nieuw Reijerwaard:
Kijk voor de werkzaamheden
in Nieuw Reijerwaard op
www.nieuwreijerwaard.eu>
werkzaamheden.

Meer informatie via www.ridderkerk.nl/werkzaamheden of bel/mail naar:

❶❷ J. Ridderhof: (0180) 451 749, j.ridderhof@ridderkerk.nl
❸ C. Speijer: (010) 426 74 74
❹ H. Sikking: (0180) 451 454, h.sikking@ridderkerk.nl
❺ S. Trouw: (06) 225 034 66

COMMISSIE
“SAMEN WONEN”
Donderdag 21 juni 2018 om
20.00 uur in kamer A103
(gemeentehuis).
1. Opening en vaststelling van
de agenda
2. Spreekrecht voor hen die
zich hebben aangemeld
3. Vaststellen besluitenlijst
commissie Samen wonen 4
juni 2018
4. Beantwoording vragen inzake afvalbeleid
5. Aankoop gronden De Nes
(informatie-uitwisseling:
besluitvorming raad)
6. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk
2018
7. Zienswijze programmabegroting NRIJ 2019
Gevolgd door een aantal vaste
punten
Spreekrecht tijdens de
commissievergaderingen
U kunt gebruik maken van het
spreekrecht. Het mag ook gaan
over onderwerpen die niet op
de agenda staan.

Doel van de vergadering is
met name het verkrijgen van
informatie van het college van
burgemeester en wethouders
en inwoners/organisaties. De
politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in
de gemeenteraad.
Het spreekrecht moet uiterlijk om 10 uur op de dag van
de vergadering bij de griffie
worden aangevraagd (0180)
451780.
Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van
de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf
terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
Vergaderstukken
U kunt de stukken behorende
bij de agendapunten downloaden via www.ridderkerk.nl/
vergaderstukken. De stukken
liggen tijdens kantooruren ter
inzage bij de griffie.


Het begint
in uw wijk

❸ Oost: Grootschalige
renovatiewerkzaamheden
flat Geerlaan 51 t/m 133
Parallelweg afgesloten.
❹ Het Zand: Woningbouw
bouwrijp maken

Gevolgd door een aantal vaste
punten

Wijkoverleg
Bolnes
Datum : ma 25 juni
Tijd
: 19.30-22.00 uur
Locatie : Het Bolwerk

u die prettiger en mooier kan maken en hoe u
problemen aanpakt. Met uw inbreng kan de
gemeente betere plannen maken en besluiten
nemen voor de wijk.

Wat betekent het wijkoverleg voor de leefbaarheid in de wijk?
De acht wijken van Ridderkerk hebben elk hun
eigen wijkoverleg. Het is voor u, als wijkbewoner of -gebruiker een handig instrument. Een
wijkoverleg is immers een overleg ván, vóór en
dóór bewoners. Hier ontmoet u uw medewijkbewoners en werkt u met hen samen aan de
leefbaarheid in de wijk. Met elkaar kijkt u hoe

Meepraten en aanmelden
Op www.ridderkerk.nl > Wijken vindt u per
wijk overlegdata, agenda’s en verslagen van het
wijkoverleg. Komt u naar het overleg? Meldt u
dan s.v.p. van tevoren aan bij mevrouw Hellendoorn-Tempelaars: (0180) 451 284 / L.Hellendoorn@bar-organisatie.nl.

Het begint in uw wij

Spreekuur college
Heeft u als inwoner een idee,
vraag of probleem waar u
met de burgemeester of een
wethouder over wilt spreken?
Kom dan naar het wekelijkse

spreekuur in het gemeentehuis.
Dinsdag, inloop tussen 16.00
en 17.00 uur. Vooraf melden
bij de receptie. Gesprek duurt
maximaal 10 minuten. Er wor-

den aantekeningen gemaakt,
bijvoorbeeld over zaken die nog
uitgezocht moeten worden of
vervolgacties.

De Blauwkai is een wekelijkse uitgave van de gemeente Ridderkerk. Redactie: blauwkai@ridderkerk.nl, (0180) 451 234. Fotografie: gemeente Ridderkerk. Opmaak, druk en verspreiding: de Persgroep Nederland BV, (088) 0130 451.
Fotografie: gemeente Ridderkerk en David Rozing Service Centrum: Koningsplein 1 langskomen zonder afspraak: wo 12.30-17 uur langskomen met afspraak: ma 12.30-17 uur en 18-20 uur, di, do, vr 9-13 uur, wo 18-20 uur Ophalen grof vuil
en spoedelding buitenruimte buiten kantoortijden: (0180) 451 234 Meldingen buitenruimte en overlast en vandalisme: www.ridderkerk.nl en Gemeente Ridderkerk app Geluid- stank- of stofoverlast: DCMR, 0888-333 555.
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