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‘Bid tot de HEER voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie
bloei.’ (Jeremia 29:7)
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inleiding
In Ridderkerk gaat er veel goed. De gemeentefinanciën zijn op orde, het percentage schoolverlaters zonder diploma neemt af, er zijn in de afgelopen vier jaar meer dan 500 nieuwe woningen
gebouwd, Ridderkerk heeft veel vrijwilligers, we werken aan kleinere afvalstromen door meer
grondstoffen te recyclen en er is een stevig fundament gelegd voor toekomstgerichte zorg. Er kan
ook nog veel beter. Daar willen wij ons voor inzetten.
De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. De ChristenUnie
blijft inzetten op een participatiesamenleving, waarin mensen elkaar vanzelfsprekend helpen, op
elkaar letten en voor elkaar zorgen. In de komende periode willen we er in het bijzonder voor
zorgen dat gehandicapten en dementerenden een volwaardige plek in onze samenleving hebben.
Daarnaast is de urgentie te werken aan een duurzame samenleving nog nooit zo groot geweest.
We kunnen niet meer consumeren en vervuilen op het huidige niveau. We kunnen het ons niet
permitteren om op het huidige, voor de aarde ondragelijke niveau te blijven consumeren en
vervuilen. We willen een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.
Daarvoor hebben we actieve inwoners, ondernemers en organisaties nodig en een overheid die
beschermt, ondersteunt, (soms) regie voert en stimuleert.
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gezonde en gelukkige mensen
We investeren graag in gezonde en gelukkige mensen. Mensen die in verbinding staan met hun
omgeving. Die werken aan hun eigen toestand. En die op hun eigen manier meebouwen aan een
mooi Ridderkerk, waarin iedereen een plek heeft, gewaardeerd wordt en kansen krijgt.
actieve buurten
Er moet ruimte zijn voor (groepen) inwoners en ondernemers die verantwoordelijkheden op
zich nemen op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Deze
initiatieven worden zoveel mogelijk gefaciliteerd, ook als dat betekent dat de gemeente een stukje
regie inlevert. Wie een initiatief neemt, mag zijn enthousiasme niet verliezen door bureaucratische
procedures en onnodige regelgeving.
Rotterdam kent CityLab010, een project waarin inwoners, organisaties en ondernemers
uitgedaagd worden om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke, lokale issues. Door het
beschikbaar stellen van een startsubsidie kan jaarlijks het beste idee worden uitgevoerd. En
natuurlijk bepalen inwoners daarbij welk idee het beste is. Zoiets willen we ook in Ridderkerk.
In Ridderkerk passen we ‘right to challenge’ toe. Met dit recht kunnen groepen (georganiseerde)
bewoners taken van de gemeente overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of
goedkoper kan.
Wijken, buurten en straten zijn dé plek waar mensen met elkaar samenleven. De ChristenUnie
waardeert het eigene van de Ridderkerkse wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten
om bewoners van buurten (of wijken) te betrekken bij zaken die hen raken. Ridderkerkers moeten
meer invloed krijgen op de besteding van geld, bijvoorbeeld waar het gaat om de buitenruimte.
Inwoners hebben het beste zicht op hun woonomgeving en vaak ook de beste ideeën om
problemen op te lossen en kansen te benutten. We willen dat de Ridderkerk-app een goed
instrument wordt om mensen te betrekken, meldingen te doen en ideeën te delen.
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De acht wijkoverleggen spelen in Ridderkerk een belangrijke rol waar het gaat om leefbaarheid.
Schoon, heel en veilig zijn de kernbegrippen. Social media geven de wijkoverleggen nieuwe
mogelijkheden om inwoners te betrekken bij hun wijk of buurt. Facebook, twitter, instagram en
online platforms zijn instrumenten die ingezet kunnen worden. De wijken kunnen zelf hierin hun
weg vinden en kiezen. De gemeentelijke wijkregisseurs blijven beschikbaar om daarbij te
ondersteunen.
een zorgzame samenleving
Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een
gezonde leefstijl is eerst en vooral de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de
maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen gezond blijven.
Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. We maken ons zorgen over het
gebruik van alcohol en drugs in Ridderkerk. Maar ook over roken willen we graag een breed
maatschappelijk debat organiseren.
Investeren in gezonde en gelukkige inwoners kan (ook) door voldoende mogelijkheden te geven
voor recreatie, sport, cultuur en ontspanning. Het gemeentelijk beleid moet dit waar mogelijk
stimuleren.
De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een
menselijke schaal en met een menselijk gezicht. De komende tijd moet de gemeente blijven
inzetten op het afbreken van schotten tussen hulp, zorg en participatie en het verminderen van
bureaucratie. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers: met voor
iedereen de mogelijkheid zorg zelf in te vullen met een persoonsgebonden budget en vrijheid in
identiteitsgebonden zorg.
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Zolang er geen financiële noodzaak is, vinden wij aan eigen bijdragen in de zorg meer nadelen
(risico van zorgmijding, armoedeval) kleven dan voordelen (sterkste schouders dragen de zwaarste
lasten). Eigen bijdragen voor respijtzorg en mantelzorgondersteuning mogen wat ons betreft nooit
aan de orde zijn.
Mantelzorgers zijn goud waard. Ze krijgen onze steun. Mantelzorgers mogen niet overbelast
raken. Ze verdienen een jaarlijkse pluim, een gratis cursusaanbod, een steunpunt en makkelijk
toegankelijke en goede respijtzorg.
Daarnaast zetten we ons in voor een bewustwordingscampagne. Want als er voor mantelzorgers
iets geldt, is dat zij zichzelf niet bijzonder vinden en soms niet eens als mantelzorger zien. Het is
goed om te zien dat er al meer mantelzorgers om ondersteuning vragen dan een aantal jaar
geleden. Daar moet capaciteit voor blijven.

Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. We hebben dus
meer woningen nodig die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. We blijven
daarover afspraken met de woningcorporatie(s) maken en stimuleren ook individuele woningeigenaren en verenigingen van eigenaren bij te dragen aan meer passende en toegankelijke
woningen. Voor particulieren bieden we actief de ‘blijverslening’ aan, zodat zij hun woning
makkelijker kunnen aanpassen. Het blijkt vaak nog ingewikkeld (voor particulieren en
ontwikkelaars) om mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen of andere woonvormen waarin
wonen en zorg gecombineerd kunnen worden, te realiseren. De ChristenUnie zet zich ervoor in dat
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gemeente die belemmeringen wegneemt, o.a. in bestemmingsplannen etc. We zetten ons ook in
voor nieuwe woonvormen, waar mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, maar alle
zorg, begeleiding en bescherming die ze nodig hebben, dichtbij vinden.
We willen dat Ridderkerk een dementievriendelijke gemeente wordt. Op dit moment zijn er in
onze gemeente naar schatting 1.000 mensen met dementie. Er zijn inmiddels meerdere goede
voorbeelden van andere gemeenten hoe we hen een volwaardige plek in de maatschappij kunnen
(blijven) geven.
Eenzaamheid is een van de grootste bedreigingen voor het welzijn van mensen. Het organiseren
van contact tussen de inwoners is de eerste opgave. Dat kan in de directe woonomgeving, met
bijvoorbeeld een buurtcirkel, en in ontmoetingsplekken in de wijken. De inzet van sociale media
kan ook bijdragen aan het verminderen van de eenzaamheid. In Ridderkerk blijven we alle 75jarigen bezoeken om zo te bespreken waar behoefte aan is, welke ondersteuning gewenst is en
of/hoe meer contact met anderen georganiseerd kan worden.

Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die dat nodig hebben. Om snel
hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg in eerste instantie dichtbij plekken te
organiseren waar kinderen verblijven, zoals kinderdagverblijven en (basis)scholen. Zo kan ook
worden ingezet op preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en
zwaardere vormen van zorg nodig is. In het hulpverleningstraject willen we namelijk de eigen
kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken. Als duurdere zorg nodig is, moet die
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beschikbaar zijn. In de regio blijft Ridderkerk zich actief inzetten voor goede beschikbare jeugdhulp,
zonder wachtlijsten.
iedereen vaardig
Meer dan 5.000 Ridderkerkers hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. We helpen
hen met een laagdrempelig cursusaanbod dat aansluit bij hun vaardigheden. We helpen hen, en
iedereen, ook met eenvoudige en duidelijke informatie, formulieren en procedures. Maar
misschien helpen we nog wel het meest als we laaggeletterdheid uit de sfeer van schaamte en
taboe halen.
Tot vorig jaar lag het percentage schoolverlaters zonder diploma in Ridderkerk hoger dan het
landelijk gemiddelde. We zien een flinke daling (nu ca. 2%), maar elke schoolverlater zonder
diploma blijft er een te veel. Het niet hebben van een diploma zorgt immers in veel gevallen direct
voor een achterstand op de arbeidsmarkt. We blijven ons inzetten om risicojongeren zo vroeg
mogelijk in beeld te krijgen en hen, in een samenwerking tussen scholen, ouders,
leerplichthandhaving en jeugdhulp, te begeleiden. We stimuleren ze naar school te blijven gaan of,
als het al misging, terug te laten keren in het onderwijs of te begeleiden naar werk of dagbesteding.
zinvol werk
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is een van de plekken waar talent en
verantwoordelijkheid tot hun recht komen. De werkloosheid ligt in Ridderkerk onder het landelijke
percentage. Toch vinden wij ruim 5 procent werklozen, dat zijn meer dan 1.500 mensen, in
Ridderkerk te veel. Ons doel is een afname tot 1.000 te bereiken.
De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in
te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte
en middellange termijn. De gemeente vervult daarnaast een voortrekkersrol in het vinden van
arbeidsplaatsen voor groepen die vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bijvoorbeeld door
een beperking. Iedereen heeft talenten. Een uitkering moet voor hen het laatste station zijn of
een tijdelijke tussenoplossing met perspectief op een arbeidsplaats.
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Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat
zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.

Betaald werk is belangrijk, maar werk is meer is dan alleen een inkomen. Vrijwilligerswerk of op
een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor de samenleving én het
welbevinden van iemand, heel waardevol zijn.
De gemeente kent vele vrijwilligers en we zijn trots op al het werk dat zij verzetten. Vrijwilligers
zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie
vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door onnodige regels of beperkingen.
financiële kracht
We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar toch wonen er in Nederland, en dus ook
in Ridderkerk, mensen in armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De
ChristenUnie vindt dat niemand in Ridderkerk aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Dit
vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale voorzieningen maar vooral om
het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan een beter perspectief kunnen
werken. De ChristenUnie zet zich in voor een positief bijstandsbeleid. Bij regelingen voor minima
moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm
zit om een armoedeval te voorkomen. Wat ons betreft introduceren we daarvoor een nieuwe
norm, in plaats van 110 of 120 procent van de bijstandsnorm, en onderzoeken we nieuwe
maatregelen. Ook zetten we ons in om de minimapas (Ridderkerkpas) verder te ontwikkelen voor
de doelgroep die daar behoefte aan heeft.
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Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie
en vroegsignalering van schulden. Wij zijn voorstander van doelgerichte en laagdrempelige
voorlichting over geld en budgetbeheer op ontmoetingsplekken in de wijken en op scholen. De
gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden
tijdig worden gemeld zodat bv. huisuitzettingen kunnen worden voorkomen.
De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven.
Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt, samenwerken
de norm is, werken en vrije tijd in balans zijn en groei groen is en grenzen kent.
cultuur en recreatie dichtbij
De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en
onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden. De groengebieden, die Ridderkerk kent,
worden gekoesterd. De prachtige natuurgebieden 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 wandelaars.
In cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen
weerspiegeld. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie ziet de
meerwaarde van gezamenlijke vrijetijdsbesteding en zet daarom in op het ondersteunen van
verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren
uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van
kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. We zetten ons in
om deelname aan het culturele aanbod te stimuleren. Een beperkt inkomen van ouders mag geen
belemmering zijn om kinderen muziek, dans of creatief bezig te zijn. Dus stimuleert de gemeente
het deelnemen van deze kinderen.
Ridderkerk kent een aantal monumentale gebouwen en bijzondere plekken. Deze gebouwen en
plekken zijn gezichtsbepalend voor onze gemeente. We hechten er veel waarde aan dat
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cultuurhistorische plekken als, bijvoorbeeld, Huys ten Donck en de vroegere huishoudschool
behouden blijven. We betrekken daarbij graag ook de omgeving.

Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het
betrekken van onder andere minima, ouderen en mensen met een beperking is daarom een
speerpunt. De ChristenUnie waardeert clubs met een sterke verbinding met een omgeving en wil
die verbinding graag nog verder versterken.
Wij zijn in dit verband ook voorstander van multifunctioneel gebruik van accommodaties,
afstemming met scholen, verenigingen, kerken, de bibliotheek, de muziekschool, zorginstellingen,
enz.
veilig samenleven
Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in
de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Buurtpreventie, Burgernet en van internet, zoals
WhatsApp-groepen in de wijk.
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en
van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De
mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, maar
is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.
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De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en
zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente om problemen in de wijk concreet
aan te pakken. Wij hechten om diezelfde redenen ook aan een bereikbaar politiebureau.
We maken ons zorgen over de diefstallen en inbraken die, vaak in golven, plaatsvinden. Het
blijkt moeilijk daar afdoende maatregelen tegen te nemen. We stimuleren de woningcorporatie(s)
en verenigingen van eigenaren inbraakwerende maatregelen te nemen, ondersteunen
buurtpreventie-activiteiten en geven, onder voorwaarden, ruimte voor het gebruik van
beveiligingscamera’s.
een betrouwbare, betrokken en actieve overheid
Goed bestuur staat dichtbij de burger en laat zoveel mogelijk aan de samenleving zelf over.
Minder overheid vraagt dan ook meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast de overheid
zijn er immers tal van sociale verbanden die voor het samenleven van mensen belangrijk zijn, zoals
buurten en verenigingen. Deze verbanden zijn samenbindend en hebben vaak een groot
zelfregulerend vermogen. Daar waar nodig worden deze verbanden ondersteund in hun
activiteiten.

Kinderen hebben een goede kijk op allerlei thema’s waarmee de gemeente actief is. We willen
hun mening en creativiteit benutten om plannen, ideeën en communicatie beter te maken. Met
de kinderen zelf gaan we de vorm hiervoor bedenken.
De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het
eigen handelen en, samen met anderen en de gemeente, de zorg voor de samenleving oppakken.
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De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook
voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het
oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert.
De gemeente sluit dus aan bij bewonersinitiatieven. College, gemeenteraad en ambtenaren zijn er
voor de inwoners. Niet alles kan, maar veel is mogelijk wanneer we meedenken met inwoners en
ondernemers in plaats van voor ze denken. De aanjaaggroep van gemeente en bewoners blijft de
komende jaren actief om deze ontwikkelingen aan te jagen en te evalueren.
De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd)zorg,
maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar
zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de
samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enz.).
De gemeentelijke uitvoeringsorganisatie van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is een
prima manier om kostenefficiënt om te gaan met gemeenschapsgeld. De gescheiden besturen van
de drie gemeenten zorgen ervoor dat de BAR-organisatie niet ten koste gaat van de lokale kleur.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeentefinanciën op orde zijn. De gemeente staat
er financieel goed voor met een structureel sluitende begroting en lage lasten voor de
Ridderkerkers. De reserves die niet direct nodig zijn om risico’s af te dekken, willen we inzetten
voor investeringen in welzijn en duurzaamheid.
De begroting wordt ook steeds beter leesbaar, wat belangrijk is voor een transparante overheid.
De komende periode wil de ChristenUnie heldere prestatie-indicatoren vaststellen waarmee de
effectiviteit van het beleid kan worden gemeten.
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wonen in een duurzame omgeving
Wij hebben een opdracht om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht,
geluidsoverlast, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote
bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.
We gaan werken aan een duurzame gemeente Ridderkerk. De lokale strategie is om in 2050
energieneutraal te zijn. We staan met deze energietransitie voor een forse opgave. Daarvoor moet
een masterplan energietransitie inclusief een uitvoeringsplan opgesteld worden, waarmee we ook
meteen aan de slag gaan. Dan is duidelijk wat er moet gebeuren en wie dat moet doen. Want we
zijn samen verantwoordelijk voor onze omgeving.
duurzaam wonen
Duurzaam wonen vraagt om duurzaam woongedrag. We willen (vrijwillige) energiecoaches
inzetten die inwoners van Ridderkerk kunnen adviseren over hun individuele mogelijkheden
minder energie te verbruiken. Ook willen we dat bewoners met duurzame initiatieven niet of
minder hoeven te betalen voor hun vergunningaanvraag, de zogenoemde groene leges.
Verder wil de ChristenUnie het mogelijk maken dat eigenaren van asbestdaken in Ridderkerk
samen met energiecoöperaties gebruik kunnen maken van een nieuwe subsidieregeling ‘asbest
eraf, zonnepanelen erop’.
De ChristenUnie wil dat de gemeente Ridderkerk de woningcorporatie(s) de ruimte geeft om
innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel
duidelijke kaders. Wij willen een woonvisie met een duidelijk woningbouwprogramma en
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Onze duurzaamheidsdoelstelling geldt daarbij voor
nieuwbouw én de bestaande woningvoorraad.
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De duurzaamheidslening voor verenigingen van eigenaren en stichtingen blijft bestaan. We
willen dat zij in de komende periode nauw betrokken worden bij de energietransitie.
Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen vervangen door een warmterecht.
Eindgebruikers kunnen aanspraak op een aansluiting maken op een (verzwaard) elektriciteitsnet
of een warmtenet.
De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor
een woningeigenaar. Gemeenten kunnen stimuleren dat er arrangementen gemaakt worden om
woningeigenaren hierin te ondersteunen. De ChristenUnie wil dat dit in Ridderkerk ook gebeurt,
zodat ook hier warmtepompen , zonneboilers en andere voorzieningen de rol van de gasketels
overnemen.
Voor nieuwbouw geldt wat ons betreft dat gasaansluitingen uitgesloten zijn.
Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden
met zonnepanelen. De gemeente ondersteunt energiecoöperaties waarin bewoners samen met
private partijen investeren in zonne-energie. Wie een ‘zonnedak’ of een groen dak realiseert op
zijn woning of bedrijf, kan rekenen op een subsidie. Goede informatie over de mogelijkheden
worden vanuit de gemeente verspreid.
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duurzame economie
De overheid heeft een voorbeeldfunctie. In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke
inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100procent schone energie uit Nederland en producten
die voldoen aan de regels van eerlijke handel. Daarbij horen vanzelfsprekend ook duurzame
gebouwen en een duurzame mobiliteit.
Wij dagen het lokale bedrijfsleven uit om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten.
Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om
energie-efficiënt te worden.
Duurzame ondernemingen hebben bij ons een streepje voor. We werken voor hen aan een
gunstig vestigingsklimaat. Zo genereren we meer werkgelegenheid met zo min mogelijk belasting
voor de gemeente en onze omgeving. Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht en
functioneren zoveel mogelijk energieneutraal. Nieuw Reijerwaard geeft enorme kansen op het
terrein van de lokale economie en daarmee ook extra werkgelegenheid.
In 2018 ontstaat er duidelijkheid over de aandelen van Eneco. Ridderkerk maakt dan een
definitieve keuze met betrekking tot het verkopen of behouden van de aandelen. Ofwel Eneco kan
verder op haar duurzame koers ofwel bij verkoop van de aandelen gaat Ridderkerk de middelen
inzetten om een versnelling in de energietransitie te bewerkstelligen.
Om het winkelcentrum weer levendig te krijgen, is de oprichting van een
bedrijfsinvesteringszone een goede stap. Ook zal moeten worden ingezet op het compacter maken
van het centrum en niet-gebruikte winkelruimten voor andere doeleinden in te zetten.
Koopzondagen zien wij als een ongewenste stap richting een 24-uurseconomie. Wij zijn ervan
overtuigd dat een gezamenlijk rustmoment in de week de samenleving ten goede komt. Een dag
in de week is er ruimte voor zingeving, ontmoeting en ontspanning. Invoering van de koopzondag
in Ridderkerk kan niet op onze instemming rekenen.
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anders omgaan met energie en water
Als gemeente nemen we forse stappen; maar het kan nog veel steviger door in de regio samen
te werken.
We nemen op termijn afscheid van het gas. Dat is een forse operatie. Wij dagen de markt uit om
met goede voorstellen te komen. Niet opleggen maar uitdagen is ons motto. Er zijn alternatieven
beschikbaar als warmte-koudeopslag, restwarmte en de lucht/water-warmtepomp.
Wij willen geen toestemming voor de NAM om naar gas te boren in Ridderkerk. Ook geen
toestemming om naar schaliegas te boren in onze gemeente.
Het is goed dat er ook in onze omgeving gekeken wordt naar windenergie, maar er zijn grenzen
aan waar en hoe dat kan. We willen de plaatsing van windturbines beperken tot NieuwReijerwaard. De ontwikkeling van een windturbine in BT-Oost vinden wij ongewenst. Voor de
bewoners van de Rijkstraatweg is dat teveel. We zullen ons daar in de komende raadsperiode tegen
blijven verzetten.
De zon gaat voor niets op. De kunst is om in ons denken de warmte en de kans om zonnekracht
om te zetten in elektriciteit als vertrekpunt te nemen. Lege daken en waar mogelijk velden worden
voorzien van zonnepanelen. De ChristenUnie stimuleert initiatieven (zoals energiecoöperaties),
van particulieren en ondernemers, op het gebied van de klimaatopgave.
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Op dit moment worden in andere gemeente de eerste experimenten gedaan met zogenaamde
buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik van kunt maken. We willen
dat de gemeente de samenwerking zoekt met de netbeheerder om te onderzoeken of en waar
buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen. Als de salderingsregeling wordt
stopgezet wordt het voor bezitters van zonnepanelen interessant om energie op te slaan in een
buurtbatterij.
We willen dat de straten en wegen in Ridderkerk verlicht worden met led in plaats van de nu
gebruikte verlichting.
We hebben in de toekomst met meer (regen)water te maken op piekmomenten. Daar moeten
we ons op voorbereiden. We vinden dat daar rekening mee gehouden moet worden in
(bouw)plannen. We hebben meer natuurlijke waterbergings- en afvoerplekken zoals sloten en
groenstroken nodig. Ook inwoners kunnen hieraan bijdragen door hun tuinen groen te houden
(i.p.v. tegels). Waar mogelijk benutten we het opgevangen regenwater.
Ridderkerk wordt omringd en soms ook doorkruist door (snel)wegen en water. De gemeente
loopt daardoor milieu- en veiligheidsrisico’s waar we niet rechtstreeks invloed op hebben. Het
gemeentebestuur zal, samen met buurgemeenten, continu alert moeten zijn op mogelijkheden die
risico’s in te perken en voorbereid te zijn op calamiteiten.
minder afval en meer hergebruik
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval
per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan.
Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij
de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Het centraal (in de wijken)
inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hierbij besteden we specifiek
aandacht aan gezinnen (luiers), ouderen en mensen met een beperking en mensen die wonen in
hoogbouw. Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
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De afvalinzameling wordt momenteel aangepast naar omgekeerd inzamelen. Grondstoffen
willen we hergebruiken en niet weggooien. Door het met elkaar beter en slimmer te scheiden
kunnen de kosten omlaag.
Er verdwijnen nog veel bruikbare spullen en etenswaren in de afvalstroom. We steunen initiatieven
die die verspilling tegengaan en consuminderen stimuleren. Dat is een omslag in ons denken, maar
op termijn kunnen we hiermee veel bereiken.
duurzaam van a naar b
Fietsen is duurzaam en gezond. Wij willen graag dat de fiets het belangrijkste vervoermiddel
wordt in Ridderkerk. Voetganger en fietser horen in de wijk en de auto is er te gast. We stimuleren
het fietsen door nog betere voorzieningen, zoals oplaadpunten voor elektrische fietsen, goede
verlichting, geasfalteerde fietspaden, drempelvrije fietsroutes, goede bewegwijzering en
voldoende stallingsplekken. De komende periode krijgen vooral ook de zichtbaarheid en de
bekendheid van de vele ‘doorsteekjes’ tussen straten en wijken aandacht. Die maken van de fiets
niet alleen een duurzaam vervoermiddel, maar ook de snelste manier om je binnen onze mooie
gemeente te verplaatsen.
Samen met De Verkeersonderneming en het Ridderkerks bedrijfsleven zetten we gericht in op
de fiets voor het woon-werkverkeer.
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Waar afstanden te groot worden voor de fiets of voor wie niet kan fietsen, is een goed openbaar
vervoernetwerk van belang. In een dichtbevolkte omgeving als de onze zijn er kansen om het
openbaar vervoer echt als alternatief te zien van de auto. Ook wordt het openbaar vervoer zo
ingericht dat het geschikt is voor mensen met een beperking. In de aanbesteding van openbaar
vervoer is het emissievrij vervoer opgenomen, de ChristenUnie wil dit zo snel als mogelijk ook
ingevoerd hebben. We blijven ons inzetten voor het lokale openbaar vervoer naar onze
buurgemeenten en ook de buitengebieden. Ook stimuleren we schoon vervoer over water.
Parkeergeld wordt zoveel mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare ruimte, wegen
en fietspaden te bevorderen. Parkeren blijft gratis bij de winkelcentra Dillenburgplein, Bolnes en
het Vlietplein.
We gaan ons inzetten voor de verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van
geluidsoverlast door verkeer. We vinden dat de gemeente volledig elektrisch moet gaan rijden,
willen een adequate laadinfrastructuur, vinden dat het ‘gat’ in de geluidswering bij RidderkerkWest gesloten moet worden, zijn voorstander van de aanplant van luchtzuiverende bomen en
struiken in het Oosterpark, willen overlast en gezondheidsrisico’s met zich meebrengende
houtrook terugdringen en sporen het Waterschap aan om in 2018 de Rotterdamseweg van stiller
asfalt te voorzien.
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een gezamenlijke opgave
Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in het behalen van onze duurzaamheidsdoelen. Om
mooie initiatieven dichtbij huis te stimuleren willen we duurzaamheidsvouchers introduceren. Elk
huishouden en elk bedrijf (met uitzondering van grote bedrijven zonder lokale binding) kan hierop
aanspraak maken met een goed idee. We maken het samenwerken van inwoners en bedrijven
extra aantrekkelijk als we groepsinitiatieven een plus geven op de voucher.
Veel inwoners willen graag hun steentje bijdragen aan een duurzame woonomgeving, maar
vinden het moeilijk hun weg te vinden in het aanbod of zien belemmeringen. Dat geldt misschien
wel het meest voor de bewoners van de particuliere verouderde woningvoorraad. Particuliere
coöperaties of gemeentelijke initiatieven waarin geparticipeerd kan worden, zoals centrale
inkoopmodellen en zonneweides/zonnedaken, helpen hen op weg. De gemeente zal dergelijke
coöperaties waar mogelijk ondersteunen.
Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren. Participatie is
van meerwaarde bij de ontwikkeling van schone energie. Hiermee kunnen de lasten en lusten
verdeeld worden. We zijn blij dat participatie rond de windmolens in Nieuw-Reijerwaard mogelijk
wordt gemaakt, zodat Ridderkerkers daarvan kunnen profiteren. Sowieso vinden we dat burgers
betrokken moeten worden bij het invullen van de duurzaamheidsambities van de gemeente.
De Duurzaamheidskring Ridderkerk verbindt op een mooie manier kennis, middelen en
organisaties aan elkaar. Deze samenwerking kan nog verder uitgebouwd worden. De
duurzaamheidsprijs geeft goede, aansprekende initiatieven een podium. Goed voorbeeld doet
goed volgen!
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Januari 2018
Dit verkiezingsprogramma is een uitgave van ChristenUnie, afdeling Ridderkerk. Het is geschreven
door een schrijfgroep bestaande uit Robert Kooijman, Marten Japenga, Berend Groeneveld, Kees
Verweij en Erica Houtman. Zij maakten dankbaar gebruik van de kennis en input van heel veel
leden.
www.ridderkerk.christenunie.nl
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