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WAT IS HET PRACHTIG  
OM RIDDERKERKER TE ZIJN!

Wat de VVD betreft willen we leven in een Ridderkerk waar je zorgt voor jezelf en je op je eigen 

manier gelukkig kunt worden. Waar je geeft om en omkijkt naar de ander. En je je gedraagt zoals je 

wilt dat anderen zich gedragen. Waarbij de gemeente een stille vennoot is, die er is wanneer je haar 

nodig hebt. Dus ruim baan voor initiatieven van inwoners en ondernemers.

Vrijheid en democratie zijn de sterke fundamenten van ons land. Vrijwel iedereen van ons vindt dat 

vanzelfsprekend. Maar vrijheid en democratie zijn nooit vanzelfsprekend, want altijd heeft iemand 

er voor betaald. Velen zelfs met hun leven. In moeten leveren op onze vrijheden  is niet aan de orde. 

Te lang zijn in Nederland zaken die krom waren recht gepraat, gerelativeerd en is weggekeken bij 

problemen. We zijn hierdoor tolerant voor intoleranten geworden en zo dreigen we verder in te  

leveren op onze vrijheid. Onze verworvenheden zijn simpelweg niet onderhandelbaar. Selectief 

shoppen in onze vrijheden wordt niet getolereerd. Met onze waarden en vrijheden is het alles of 

niets! Iedereen in Nederland moet alle grondrechten en democratische verworvenheden respec-

teren. Take it or leave it! Die heldere boodschap moeten we actief uitdragen, ook in Ridderkerk.

De VVD vindt respect belangrijk. En dat begint met de naleving en handhaving van regels en  

afspraken. We willen werken aan een veiliger, sterker en beter Ridderkerk: dat betekent dat we ons 

naar de toekomst toe blijven ontwikkelen als gemeente in de regio, zonder onze identiteit op te 

geven. We willen geen openluchtmuseum worden.
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EEN RIDDERKERK  
VAN, VOOR EN DOOR RIDDERKERKERS: 
VVD RIDDERKERK

Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Het gemeentebestuur geeft inwoners en ondernemers 

volop de ruimte en neemt belemmeringen weg die hen hinderen, zoals beheer van openbaar groen, 

opruimen van zwerfvuil en buurtpreventieteams.

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Wij jui-

chen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid en bij ons streven 

naar een daadkrachtige gemeente met gezonde overheidsfinanciën.

RUIM BAAN VOOR INWONERS EN ONDERNEMERS.
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EEN RIDDERKERK 
DAT VEILIG IS VOOR IEDEREEN

n  Wetten en regels gelden in dit land voor  

iede reen. Bij raddraaiers moeten we niet “de- 

escaleren” en ze voorzichtig behandelen. We 

moeten juist grenzen aangeven en handhaven!

n   Drugsproblematiek wordt niet getolereerd  

en bij constatering wordt onmiddellijk opge-

treden.

n   De normen voor aanrijtijden van alle hulpdien-

sten moeten minimaal gegarandeerd worden.

n  De VVD Ridderkerk wil continue aandacht 

voor en verbetering van de veiligheid op het 

water onder andere op het Drie Rivierenpunt 

en het Waaltje.

We vinden het normaal dat je met je handen van 

andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit 

den boze. Hufters die dit ver pesten pakken we 

hard aan. Hulpver leners en anderen die zich voor 

de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun 

werk te kunnen doen. Gemeente en politie heb-

ben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die 

moeten ze nu ook durven inzetten. Ze treden hard 

op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.

VEILIGHEID IS EN BLIJFT VOOR DE  
VVD RIDDERKERK TOPPRIORITEIT.
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EEN RIDDERKERK 
WAAR JE PRETTIG WONEN KAN

n  Vanuit de eigen verantwoordelijkheid van 

de inwoners ondersteunen wij meer gebruik 

van het Persoons Gebonden Budget (PGB)  

zodat zij zelf keuzes kunnen maken in welke  

zorg zij nodig hebben en deze zelf kunnen  

inkopen.

n  De VVD Ridderkerk wil dat voorzieningen voor 

jongeren, zoals De Loods, ook in de toekomst 

gewaarborgd blijven.

 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het 

is je thuis. De plek waar jij je veilig en prettig 

voelt. Daarbij is het van groot belang dat de in-

richting van de buitenruimte bijdraagt aan een 

beter veiligheidsgevoel. Dus geen zwerfafval 

op straat of vervallen woningen en een goede 

straatverlichting, zodat je gerust je kinderen 

over straat kan sturen, ook in het donker. De 

VVD Ridderkerk zet in op modernisering en ver-

duurzaming van alle woningen in het belang van 

ouderen en jongeren van nu en in de toekomst.

n  Sport is goed voor iedereen. Het is goed 

voor je gezondheid en helpt bij het leggen 

van sociale contacten. Wij vinden het daar-

om belangrijk dat iedereen kan sporten.  

Georganiseerd en ongeorganiseerd.

n  We stimuleren mensen vanuit de bijstand om 

een tegenprestatie te leveren in het Ridder-

kerks verenigingsleven bijvoorbeeld door het 

draaien van kantinediensten  bij een sportclub 

of deelnemen in een buurtpreventieteam.

DE PLEK WAAR JIJ JE VEILIG  
EN PRETTIG VOELT.
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EEN RIDDERKERK 
WAAR JE PRETTIG ONDERNEMEN  
EN WERKEN KAN

n  De VVD Ridderkerk wil het mogelijk maken dat 

de winkels op zondag open kunnen zijn.

n  De VVD Ridderkerk is tegen uitbreiding van 

betaald parkeren en tegen verhoging van par-

keertarieven.

n  De leegstand van winkels wordt in overleg 

met alle partijen aangepakt. De sloop van één  

winkelcentrum of de omvorming ervan met 

andere bestemmingen - zoals bijvoorbeeld 

een start-up hub - kan noodzakelijk zijn.

n  De gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal in.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun 

bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze 

niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte 

te geven stimuleert de gemeente ondernemers 

het beste te doen.  Daarom willen wij lage(re)  

belastingen en minder regels, bijvoorbeeld bij 

het overschakelen naar duurzame energie of  

uitbreiding van hun bedrijf.

HET MOGELIJK MAKEN 
DAT DE WINKELS  
OP ZONDAG OPEN  
KUNNEN ZIJN.
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EEN RIDDERKERK 
DAT BEREIKBAAR IS

n  De VVD Ridderkerk blijft inzetten op een rail-

verbinding naar Rotterdam.  

n  De VVD Ridderkerk vindt dat de Sint Joris-

straat en de Schoutstraat ook op langere 

termijn hun huidige functie blijven behouden.

Stimulering van het fietsgebruik is een goe-

de zaak, maar de VVD Ridderkerk vindt dat dit  

niet ten koste mag gaan van het auto verkeer en 

overige verkeersdeelnemers.

Voor het behoud van de werkgelegenheid moe-

ten de bedrijfsterreinen goed bereikbaar blijven 

voor alle vormen van vervoer.

HET MOGELIJK MAKEN 
DAT DE WINKELS  
OP ZONDAG OPEN  
KUNNEN ZIJN.

EEN RAILVERBINDING NAAR ROTTERDAM.
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EEN RIDDERKERK  
DAT DUURZAAM EN INNOVATIEF IS

n  De VVD Ridderkerk zet in op een duurzame en 

innovatieve geluidwerende voorziening langs 

de A15 ter hoogte van het Oosterpark.

n  De VVD Ridderkerk zet in op zonne panelen 

op de grondwal van de bufferzone achter de 

Rijksstraatweg ter hoogte van Nieuw Reijer-

waard.

De gemeente kan duurzaamheid en innovatie  

stimuleren door onder andere eventuele belem-

meringen in bestemmingsplannen en beperkende 

regels weg te nemen en niet door het verlenen 

van subsidies. Ondern emers de ruimte geven te 

experimenteren en  te innoveren onder andere 

door start-ups met voorrang te faciliteren.

n  Duurzaamheid is belangrijk maar vraagt 

wel om een realistische benadering. De VVD 

Ridder kerk is daarom voorstander van een  

methode van afvalinzameling die daadwer-

kelijk  leidt tot lagere kosten en een schone  

buitenruimte.

EEN DUURZAME EN INNOVATIEVE GELUID-
WERENDE VOORZIENING LANGS DE A15. 
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EEN RIDDERKERK  
VAN DE TOEKOMST MET EEN  
DAADKRACHTIG EN ONAFHANKELIJK 
BESTUUR

n  De VVD Ridderkerk gaat uit van de eigen 

kracht van inwoners en ondernemers en van 

een overheid die zich beperkt tot kerntaken. 

Kortom: een daadkrachtige, kleine overheid. 

Heldere kaders stellen en dan ook niet bang 

zijn zaken neer te leggen bij inwoners of 

(maatschappelijke)ondernemers. Dus vrijheid, 

verantwoordelijkheid, doelmatigheid en ver-

trouwen.

De VVD Ridderkerk benadrukt dat het Ridderkerks 

gemeentebestuur dienstbaar moet zijn aan alle 

Ridderkerkers.

De VVD Ridderkerk staat voor een bestuur dat 

zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat. 

De VVD Ridderkerk vindt het onverantwoord om 

de lasten voor inwoners en ondernemers te la-

ten stijgen. De VVD Ridderkerk zet in op lasten-

verlaging, desnoods eenmalig.

Hierbij valt te denken aan teruggave van belas-

tinggeld door middel van het verstrekken van 

bijvoorbeeld zonnepanelen of andere initiatie-

ven die zowel de financiële lasten van inwoners 

en ondernemers als de belasting van het milieu 

verlagen.

EEN GEMEENTEBESTUUR DAT ZUINIG EN 
ZINNIG MET BELASTINGGELD OMGAAT.
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