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Aad van der Ent strijdt onvermoeibaar voor toegankelijkheid in
de gemeente Ridderkerk. Deze ontoegankelijke afvalcontainers
zijn door Aad onder de aandacht van de gemeente gebracht en
met resultaat! Er komt een aanpassing om de afvalcontainers

beter (rolstoel)toegankelijk te maken.

Nieuwsbrief
Burgerplatforms
Ridderkerk

In de zomer hebben het MBR en BMR gewerkt aan een
gemeenschappelijke Beleidsvisie. Onlangs hebben de burgerplatforms
deze beleidsvisie toegestuurd aan de wethouders Piena en Stip. De
belangrijkste beleidswijziging is het versterken van de contacten met de
Ridderkerkse inwoners en op basis hiervan adviezen uit te brengen aan
het gemeentebestuur. In deze beleidsvisie schrijven de burgerplatforms
dat een participatie effectief is, wanneer deze is gebaseerd op een
constructieve dialoog. De burgerplatforms zijn van mening dat er nog
volop ruimte is voor verbetering. Meer over de burgerplatforms, hun
missie en visie vindt u op de website. 
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TOEGANKELIJKHEID

Meer weten over het MBR
www.mbridderkerk.nl
frans.velders@kpnmail.nl

Meer weten over het BMR
gerscholtens@gmail.com

MANIFEST KINDEREN UIT DE ARMOEDE
Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking leeft in
armoede. Voor Ridderkerk gaat dit over ongeveer
4700 personen, waaronder 1000 kinderen. Voor deze
kinderen willen we graag een forse stap extra zetten
om de schade bij kinderen die opgroeien in armoede te
beperken. Het manifest is inmiddels toegezonden aan
het college en de fractievoorzitters van de
gemeenteraad, met het verzoek dit te betrekken bij de
besluitvorming over de gemeentebegroting 2023 . Lees
via de QR code of deze link het manifest Kinderen UIT
de armoede en onderteken onze petitie. 

Manifest Kinderen UIT
de armoede

Nationaal programma
onderwijs

http://www.mbridderkerk.nl/
https://mbridderkerk.nl/manifest-kinderen-uit-de-armoede/
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AGENDA
Om meer bekendheid te geven aan de burgerplatforms, stelden de
platforms zich voor aan de Raad (donderdag 6 oktober 2022) en
waren zij aanwezig bij LEKKER! Ridderkerk (zaterdag 15 oktober
2022). De burgerplatforms kijken terug op mooie ontmoetingen.

De volgende MBR vergadering is op dinsdagavond 15 november
2022. Het BMR vergadert (onder voorbehoud) donderdagavond 1
december 2022. Deze vergaderingen zijn zowel fysiek als digitaal bij
te wonen. Heeft u interesse om via deze weg een positieve bijdrage
te leveren aan burgerparticipatie? Meldt u dan aan via de hiernaast
vermelde contactgegevens.

INTERESSANTE ARTIKELEN
Hieronder een selectie van interessante artikelen die raken aan de
onderwerpen van het MBR en BMR. Klik op een titel om de link naar
het artikel te volgen.
Wetsvoorstel: burger met beter plan mag taken overnemen
~binnenlandsbestuur.nl
Zorg dat kritische burgers niet afhaken ~ binnenlandsbestuur.nl 
Zo worden armen in Nederland arm gehouden ~ decorrespondent.nl 
Investeer in de mentale weerbaarheid van kinderen ~binnenlandsbestuur.nl

Op 14 juni heeft het MBR brieven geschreven aan de wethouders
Fleur Stip en Edward Piena waarin wij hebben aangeven dat we veel
goede mogelijkheden zien om tot effectievere besteding van
middelen te komen. We hebben ook aangegeven dat we dit graag in
een gesprek wilden toelichten. Wij ontvingen onlangs een brief van
het college dat men niet ingaat op onze voorstellen. Er heeft geen
gesprek plaatsgevonden. Toch zien wij nog steeds mogelijkheden
om aan de hand van deze casus tot een constructiever overleg met
de gemeente te komen.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

https://www.binnenlandsbestuur.nl/juridisch/wetsvoorstel-burger-mag-overheidstaken-overnemen-bij-beter-plan
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/helft-van-burgers-ontevreden-met-politiek
https://decorrespondent.nl/13745/zo-worden-armen-in-nederland-arm-gehouden/41216458695995-6dcf9613
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/investeer-de-mentale-veerkracht-van-kinderen

