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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Uw raad heeft de Startnotities Mobiliteitsplan en Ontwikkelperspectief Centrum in november 2018 
vastgesteld. In april 2019 heeft u hiervoor de aangepaste planningen ontvangen. 

We werken aan een concrete visie voor de toekomst van het centrum van Ridderkerk. Daarvoor is al met 
veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen gesproken, onder andere tijdens diverse 
stakeholdersbijeenkomsten en in de Maand van het Centrum. Er spelen veel verschillende belangen en 
het is belangrijk om heel zorgvuldig een visie voor een toekomstbestendig centrum op te stellen. 

Om die zorgvuldigheid te behouden doen we nog extra onderzoek naar het type winkelpubliek in het 
centrum, om vraag en aanbod beter in beeld te krijgen en daarover te adviseren. Ook de mogelijkheid 
van een verkeersluwer Koningsplein is onderwerp van onderzoek. Het Ontwikkelperspectief wordt 
voorzien van een nadere uitwerking met schetsen en varianten voor de openbare ruimte. 

Het opstellen van het Ontwikkelperspectief loopt parallel met het opstellen van het Mobiliteitsplan. Beide 
plannen moeten in samenhang worden bekeken. De conclusies en maatregelen uit de HOV 
variantenstudie krijgen een plaats in het Mobiliteitsplan. Deze variantenstudie zal in februari 2020 ter 
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd nadat de MRDH naar verwachting in december 2019 
hierover een besluit heeft genomen. 

Dit alles heeft tot gevolg dat we de planning van beide documenten hebben moeten aanpassen. 

Nieuwe planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan 
De stappen en participatie, zoals aangegeven in de door uw raad vastgestelde startnotities, zijn hetzelfde 
gebleven. 

Wij zijn voornemens het Ontwikkelperspectief Centrum en het Mobiliteitsplan in april 2020 ter 
besluitvorming aan uw raad voor te leggen. 

• Koningsplein 1 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 



Ontwikkelperspectief Centrum Mobiliteitsplan 

Werkzaamheden Wanneer? Werkzaamheden Wanneer? 

Opstellen Tot en met december Opstellen Mobiliteitsplan Tot en met januari 

Ontwikkeloersoectief 2019 2020 

Besluitvorming college Januari 2020 
over vrijgeven concept- 
Ontwikkelperspectief voor 
oarticioatie 
Overleg commissie over Februari 2020 Overleg commissie over Februari 2020 

concept- concept Mobiliteitsplan 
Ontwikkeloersoectief 
Besluitvorming - college Maart 2020 -Besluitvorming - college Maart 2020 

Bespreking - April 2020 Besluitvorming - April 2020 

raadscommissie raadscommissie 

Besluitvorming - raad April 2020 Besluitvorming - raad April 2020 

Wij stellen u voor het concept-Ontwikkelperspectief en de uitgangspunten uit het concept-Mobiliteitsplan 
voor het centrum in een aparte commissievergadering in februari te bespreken. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zonder verdere reactie nemen wij aan 
dat uw raad kan instemmen met de aangepaste pla · ge 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouder an Ridderkerk, 
de secretaris, _ _.+-1...,...... de burgemeester, 

mw. A. Attema 


