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Geachte leden van de Commissie Samen Leven. 
Mijn naam is Gerard Elkhuizen en spreek in op persoonlijke titel. 
Voor ons ligt het bestemmingsplan van de ontwikkeling van het van de Donckse Velden 
Bij de participatie rond dit proces zijn vele bewoners van de Donckse buurt betrokken geweest. 
Maar nu dreigt het gebied aangetast te worden door een externe factor  
In de inspraak over het Wijkontwikkelingsplan Bolnes had ik al aangegeven dat de mogelijke komst van 
de mogelijke komst van een brug voor de doortrekking van de A38 een bedreiging is voor het 
recreatiegebied. 
Wethouder Eerdmans van Capelle a/d IJssel propageert al lang voor de doortrekking van de A38, die in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw geschrapt is. 
De Stadsregio heeft het ook al weer op de agenda gezet en komt met een brug omdat de kosten van 
een tunnel  te hoog zijn. 
De oprit van de brug moet al beginnen nabij de Ridderster om de ongelijkvloerse kruising met de 
Rotterdamseweg te ontlopen. 
Een brug die al daar begint met klimmen zal ook het gebied van het Reyerpark en ook dat deel dat nog 
ontwikkeld moet bedreigen. 
Ook wordt de leefbaarheid van Ridderkerk Oost bedreigt. 
Nu zijn er problemen in Ridderkerk West door de A15-A16. 
Het geluid van de Ridderster, vooral van de klimmende vrachtwagens draagt ver. 
In de kop van Bolnes hoort men het geluid van de dubbele van Brienenoordbrug. 

De geluidsoverlast en waardes van de uitstoot zullen in het gebied van de Donckse velden en ook in 
Bolnes en Slikkerveer zullen toenemen. 
Maar ook een gegraven tunnel zal de leefbaarheid  en de ontwikkeling van het gebied tijdens de bouw 
voor jaren aantasten. 
Kortom een geboorde tunnel is dan de enige oplossing. 
Verder moet er gekeken worden dat de ontwikkeling van de bouwlocatie van Dam tot Schram geen 
bedreiging van de kwetsbare getijdengriend wordt. 
 

 


