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VOORWOORD
 
In Ridderkerk gaat er veel goed, schreven we eind 2017 in ons verkiezingsprogramma 
2018-2022. Datzelfde kunnen we ook nu schrijven. Er zijn ook in de afgelopen jaren 
 woningen gebouwd, er zijn flinke stappen gezet op weg naar een duurzame en groene 
gemeente en er wordt meer en meer samengewerkt in de zorg. In de coronacrisis heb-
ben veel Ridderkerkers een warm hart getoond en een helpende hand geboden aan 
hun familie, vrienden en  buren.

Tegelijkertijd liggen er nog veel uitdagingen. Er is een te grote kloof tussen arm en rijk. 
We maken ons zorgen of de maatregelen die we nemen voldoende zijn om de klimaat-
crisis te stoppen. En ook in Ridderkerk staan mensen meer en meer tegenover in plaats 
van naast elkaar.  

Wij blijven geloven in en werken aan een Ridderkerk, waar het niet gaat om ‘ik’, maar 
om ‘wij’. Waar we met elkaar gaan voor een rechtvaardige samenleving, waar aandacht 
is voor wat echt telt. 

SAMEN RECHT DOEN, dat is de basis van het programma waarmee wij de 
 komende  verkiezingen ingaan.

 • Samen omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen.  
Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen  
doet met inwoners.

 • Recht omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden  
tegen onrecht.

 • Doen omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging 
komen. En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de 

HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te 

 betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’  

     Micha 6:8 

SAMEN

Samen tegen eenzaamheid
We geven aandacht voor wat echt telt: duurzame en liefdevolle relaties, vriendschap-
pen en een veilige plek in je buurt, je vereniging, je kerk en/of je werk. Voor veel men-
sen is zo’n veilige warme structuur geen vanzelfsprekendheid. Uit onderzoek blijkt dat 
ruim 40% van de inwoners van Ridderkerk zich met regelmaat eenzaam voelt. Dat zijn 
inwoners uit alle lagen van de bevolking, oud en jong, rijk en arm, gezond en ziek. Dat 
is te veel.

DIT WILLEN WIJ:

 •  Geef continu aandacht aan het thema eenzaamheid.
 • Geef de coalitie eenzaamheid de ondersteuning die nodig is om  

een blijvende plek in te nemen in de Ridderkerkse samenleving. 
 • Maak meer (vaste) ontmoetingsplekken in de wijken en breid  

initiatieven als de buurtcirkel uit.
 • Geef bijzondere aandacht aan eenzaamheid onder jongeren. 
 • Voer het programma waardig ouder worden uit.
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Samen in de wijk
Het is fijn om je in je wijk thuis te voelen. Daarvoor zijn goede woningen, goede voor-
zieningen en een schone, hele en veilige woonomgeving belangrijk. Maar veel belangrij-
ker nog is dat de buurtbewoners zich prettig voelen bij elkaar. Veel Ridderkerkers zetten 
zich al in voor hun wijk. Van zwerfvuil opruimen tot het runnen van wijkgebouwen – 
bewoners doen het vaak zelf. Ook een klein gebaar is heel waardevol: boodschappen 
doen voor een zieke, een pakje aannemen of grasmaaien voor een oudere buurvrouw. 
Waar dat nodig is, mag de overheid hierin een handje helpen. Daarbij schrijven we niet 
voor hoe. Elke wijk van Ridderkerk is uniek en heeft zijn eigen sfeer. 

DIT WILLEN WIJ:

 • Verklein de kloof tussen kansarme en kansrijke Ridderkerkers.
 • Geef initiatieven vanuit de wijken meer ruimte, faciliteer ze en geef  

ze een podium in de media. 
 • Ondersteun en waardeer de vrijwilligers in de wijken.
 • Behoud goede voorzieningen in de wijken. 
 • Wees zuinig op het groen in de wijken en breid het waar dat kan uit.

Overheid voor onze inwoners
We willen de overheid dichtbij onze inwoners. Elke bewoner moet erop kunnen ver-
trouwen dat de overheid een luisterend oor biedt en meedenkt als hij met een vraag zit.

Wanneer is Ridderkerk goed bezig met participatie? Dat is een uitdagende vraag. Men-
sen denken daar heel verschillend over. De ene inwoner voelt zich gezien en gehoord, 
de ander niet. Een deel van de Ridderkerkers vindt veel keuzes uitstekend, de ander 
kan zich er totaal niet in vinden. Dat blijft een uitdaging, maar als de overheid en de 
inwoners in contact blijven, begrijpen we elkaar wel beter.

Ridderkerk moet een zelfstandige gemeente blijven die zelf beleidskeuzes kan maken. 
De BAR-organisatie is de ambtelijke ondersteunende organisatie voor drie gemeenten. 
Veel gemeenschappelijke zaken worden daardoor efficiënt uitgevoerd; daar staan wij 
achter zolang dat ook voor de Ridderkerkse gemeenschap het beste is.

DIT WILLEN WIJ:

 • Luister en denk mee met de inwoners.
 • Denk samen na over nieuwe aantrekkelijke vormen van participatie,  

zodat nog meer mensen hun inbreng kunnen hebben. 
 • Geef ruimte aan inwoners die initiatief en verantwoordelijkheid nemen op 

het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • Zorg ervoor dat Ridderkerk eigen keuzes kan maken, onafhankelijk van de 

wensen en financiële ruimte in Barendrecht en Albrandswaard. Pas de  
BAR-organisatie hierop aan.

Rust nemen
We leven in een jachtige maatschappij. De cijfers over het aantal mensen met een 
burn-out zijn zorgwekkend. De grote druk van de prestatiemaatschappij raakte eerst 
werkende mensen in een aantal sectoren, maar is steeds meer en breder zichtbaar en 
kan iedereen treffen. 

In dat jachtige bestaan zoekt de mens, bewust of onbewust, naar rituelen en momen-
ten om af en toe even te rusten en los te laten. God geeft ons daarvoor het geschenk 
van een rustdag. De zondag is een wekelijkse herinnering dat er meer in het leven is 
dan prestatie en productiviteit. Deze dag behouden als collectieve rustdag is een krach-
tige manier om ruimte te geven voor geestelijk, fysiek, en sociaal welzijn.

Een collectieve rustdag past ook bij zorgen voor de schepping, duurzaamheid en rent-
meesterschap. We staan stil bij wat we hebben. We mogen tevreden zijn met genoeg. 
En we kijken dankbaar naar de mensen om ons heen.
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RECHT

Iedereen doet mee 
We zetten ons in voor een samenleving waar mensen met en zonder een beperking 
mee kunnen doen. De gemeente Ridderkerk moet kinderen met een beperking (en de 
gezinnen), (jong)volwassenen en ouderen zo ondersteunen dat zij het leven kunnen 
leiden dat bij hen past. Daarvoor zijn nog veel uitdagingen te overwinnen. We gaan uit 
van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap en het manifest 
‘Iedereen doet mee’.

DIT WILLEN WIJ:

 • Maak ‘iedereen doet mee’ onderdeel van het dagelijks denken en doen. 
 • Voer de inclusieagenda uit en betrek hierbij ervaringsdeskundigen. 
 • Zorg dat gebouwen en voorzieningen in Ridderkerk goed toegankelijk zijn 

voor alle inwoners.
 • Zorg dat de gemeente digitaal toegankelijk is, ook voor inwoners  

met een beperking. 
 • Richt de openbare ruimte en het openbaar vervoer zo in dat  

mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.

 

Schulden en armoede voorkomen
Er zijn veel oorzaken waardoor mensen in schulden terecht komen. Wij willen ons in-
zetten voor goede preventieve voorlichting en informatie via scholen, maatschappelijke 
partners, wijkteams, enz. Raakt iemand dan toch in de schulden – met de toeslagenaf-
faire en coronacrisis zagen we in 2021 hoe dat mensen kan overkomen – dan moet er 
een snelle en effectieve aanpak komen.

We zijn blij met de succesvolle inzet van ‘Schuldhulpmaatje’. Want in de schulden zit-
ten of dreigen te komen heeft grote invloed op het hele leven. De komende tijd moet er 
een gestructureerde aanpak komen om energiearmoede te voorkomen. 

DIT WILLEN WIJ:

 • Breng in beeld welke huishoudens in energiearmoede leven of dreigen te 
komen en pak hun problemen aan of voorkom ze. 

 • Houd lokale lasten laag. 
 • Zet in op preventie en vroegsignalering, omdat voorkomen nog altijd beter 

is dan genezen. Geef doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld 
en budgetbeheer op ontmoetingsplekken en scholen.

 • Zorg voor een duidelijke plek waar mensen met schulden terecht kunnen  
en reageer snel op hun vragen. 

Goed wonen
Een van de grote opgaven op dit moment is het woondossier. We zien toenemende wo-
ningtekorten in alle prijsklassen en typen, zowel in de koop als in de huur. Daardoor 
kunnen steeds meer mensen, jongeren en ouderen, geen woning vinden die bij hen 
past. Wij vinden dat iedereen in Ridderkerk een woning naar wens en financiële moge-
lijkheden zou moeten kunnen vinden. We hebben een gevarieerd aanbod aan woningen 
nodig, waarbij we oog houden voor bijzondere vraagstukken en doelgroepen, de grote 
verduurzamingsopgaven, de toekomstige vraag en de plek van Ridderkerk in de regio. 
Dat vraagt om anders denken en anders bouwen.

DIT WILLEN WIJ:

 • Bouw meer woningen voor senioren, jongeren en bijzondere doelgroepen.
 • Houd rekening met de woonwensen in de verschillende wijken. Mensen 

blijven het liefst in hun eigen buurt wonen.
 • Zoek naar creatieve oplossingen voor het samenspel tussen wonen,  

werken, parkeren en groen en de beperkte ruimte in Ridderkerk.
 • Bevorder de doorstroming van Ridderkerkers naar passender woningen. 
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Onderwijs en arbeidsmarkt
In Ridderkerk werken relatief veel mensen in banen die de komende jaren – door 
 nieuwe technieken en digitalisering – veranderen of wellicht verdwijnen. Tegelijk zien 
we op dit moment ook grote tekorten aan vakmensen: in de techniek, de bouw, de zorg, 
ict en het onderwijs. Daarmee staan we in Ridderkerk voor een grote opgave. Hoe zor-
gen we ervoor dat iedereen werk behoudt en dat Ridderkerkse bedrijven goed opgeleid 
personeel vinden? 

Wij vinden dat de plaatselijke overheid daarin een belangrijke rol moet spelen. Met 
een optimaal ondernemersklimaat, een bedrijfscontactfunctionaris als verbindende 
 schakel en vooral een nauwe band tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

DIT WILLEN WIJ:

 • Vorm een netwerk met overheid, ondernemers en (beroeps)onderwijs.  
Jaag met elkaar innovaties aan. 

 • Stimuleer bij bedrijven het aanbod van stageplekken voor alle  
soorten onderwijs, en geef als gemeente zelf het goede voorbeeld.

 • Ondersteun actief Ridderkerkse bedrijven in het starten van 
leerwerktrajecten.

 • De gemeente, ondernemers en (beroeps) onderwijs werken nauw samen 
om goed  opgeleide Ridderkerkse vakmensen voor onze lokale bedrijven te 
behouden.

DOEN

Duurzaam denken en doen
Hoe we nu omgaan met de schepping is niet duurzaam. Wij willen ons inzetten om van 
de rente van de aarde te gaan leven en niet van de hoofdsom. Dan zijn we goede rent-
meesters. 

We zullen met elkaar manieren moeten vinden om het gebruik van fossiele brandstof-
fen drastisch te verminderen en onze directe omgeving te beschermen tegen luchtver-
vuiling, hittestress en wateroverlast. De vraagstukken zijn groot en vragen collectieve 
oplossingen vanuit de overheid. Tegelijkertijd kan iedereen zijn steentje bijdragen. Bij-
voorbeeld door te kijken naar de isolatie van de woning of het consumptiepatroon. 

DIT WILLEN WIJ:

 • Help inwoners en bedrijven op weg met circulair denken en doen.
 • Zorg voor een betaalbare overgang van gas naar duurzame energie.
 • Isoleer en help mensen met isoleren.
 • Denk creatief na over de inrichting van groen en tuinen. 
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Gezond leven
We gunnen elke Ridderkerker een gezonde omgeving. De buitenruimte moet uitnodi-
gen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We denken hierbij aan wandel- en hard-
looproutes, openbare fitnesstoestellen voor alle leeftijden en natuurspeeltuinen. We 
geloven in het aanmoedigen van een gezonde levensstijl. Zowel door voeding en be-
weging als door het voorkomen van stress. Heel belangrijk is de thuissituatie en de plek 
waar je opgroeit. 

DIT WILLEN WIJ:

 • Geef preventie prioriteit in het gemeentelijk beleid. 
 • Geef de werkgroep Kansrijke Start de komende jaren voldoende steun.
 • Neem verdere stappen naar een rookvrije omgeving voor iedereen.
 • Richt speelplekken zo in dat kinderen van alle leeftijden er kunnen spelen; 

ook kinderen met een handicap. En behoud ten minste het aantal plekken 
waar groen en spelen samenkomen. 

 • Waardeer en geef positieve aandacht aan al die gezinnen die ‘veel ballen in 
de lucht moeten houden’.

 • Geef gratis hulp bij relatieproblemen. Bied laagdrempelig hulp, advies 
of begeleiding om relaties te herstellen in situaties waar kinderen bij 
betrokken zijn.

Duurzame mobiliteit
We willen dat er géén verkeersslachtoffers vallen in Ridderkerk. Op te veel plekken en 
momenten domineert de auto in Ridderkerk als vervoersmiddel en in de buitenruimte. 
Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Wij willen dat fietsen of lopen de belangrijkste 
manieren worden om ons over korte afstanden te verplaatsen. Dat stimuleren we door 
fietsers beter te voorzien van bijv. fietsstraten en fietshighways, goede verlichting, veili-
ge stallingsmogelijkheden, geasfalteerde in plaats van betegelde fietspaden en minder 
paaltjes en drempels. Voor de langere afstand zetten we in op busvervoer. 

DIT WILLEN WIJ:

 • Maak het aantrekkelijker om met de fiets het winkelcentrum te bezoeken. 
Richt de centrumring opnieuw in en zorg daar voor veilige fietspaden.

 • Zorg in wijken en parken voor aantrekkelijke wandel- en voetpaden.
 • Verlaag de maximumsnelheid in woonwijken naar 30 kilometer per uur.
 • Richt aparte fietspaden in langs wegen waar (nog wel) 50 kilometer per uur 

mag worden gereden.
 • Stimuleer deelmobiliteit op bedrijventerreinen én in de wijken. Neem 

deelmobiliteit als uitgangspunt mee bij nieuwbouwlocaties.
 • Pak verkeersonveilige situaties en plekken aan.

Een groene gemeente
De groengebieden die Ridderkerk kent worden gekoesterd. De prachtige natuurgebie-
den waaronder Crezéepolder, Donckse Velden, Reyerpark, Oosterpark en het Waalbos 
maken Ridderkerk niet alleen een prettige gemeente om te wonen, maar ook om te 
recreëren. Deze natuurgebieden willen we goed bereikbaar maken voor fietsers en wan-
delaars. Ook in de wijk is groen belangrijk; laat inwoners meedenken met aanleg en 
onderhoud.  

DIT WILLEN WIJ:

 • Uitbouwen en goed onderhouden van wandel- fiets- en beleefpaden.
 • Maak van Ridderkerk de groenste gemeente van de regio. Groen is 

aantrekkelijk en beschermt ons tegen hittestress en wateroverlast.
 • Een groen leefbaarheidsbudget waarmee bewoners groen kunnen 

adopteren en hun straat groener en leefbaarder kunnen maken. 
 • Zoveel mogelijk herplant van een nieuwe boom na het kappen van een oude.
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Waar wij voor staan:

Colofon

December 2021

Dit verkiezingsprogramma is een uitgave van de ChristenUnie, afdeling  Ridderkerk.  

Het is geschreven door een schrijfgroep bestaande uit Erica  Houtman, Tjalke Alkema,  

Marten Japenga, Robert Kooijman en Erna de  Wolff. Zij maakten dankbaar  

gebruik van de kennis en input van de leden.

Benieuwd naar al onze standpunten over andere onderwerpen? Deze zijn 

te vinden op onze website. Die kunt u vinden op  

https://ridderkerk.christenunie.nl/verkiezingen  
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