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Aan college en gemeenteraad van Ridderkerk 
  
Als bezitter van 2 honden en wonende aan de Tarbot kom ik dagelijks 3-4 maal in het Oosterpark. 
Ik ken het park en veel van haar gebruikers dan ook goed. 
Ik zou het college van B en W en de Raad graag uitnodigen voor een wandeling in het Oosterpark op 
dit moment! 
Het park ligt er nu op zijn mooist bij.  Een groene oase tussen Rijksweg A 15 en Drievliet! 
Het park is helemaal op de weg terug na een grote kap van vele percelen populieren enige jaren 
terug 
en een grote kap-operatie i.v.m. essensterfte enige tijd terug. Deze ingrepen hebben er letterlijk 
ingehakt. 
  
Het groen is zich prima aan het herstellen. Ter hoogte van het fietspad van het Essenlaantje en 
honkbalvereniging  
foerageren weer tientallen vleermuizen. De fazantenpopulatie die bij de kapoperatie was gevlucht 
naar het gebied 
bij de Oost-Molendijk en voormalige baggerstort bij de P en R voorziening, is weer deels terug en 
broedt weer in  
het Oosterpark. Ik zie weer wekelijks grote roofvogels in de hogere bomen en hoor 's-avonds ook 
weer het gekrijs  
van uilen.  
Het mooie van een stuk groen als het Oosterpark is, dat er op zich weinig onderhoud nodig is om het 
steeds mooier  
te laten worden. En dat gevoel wordt gedeeld door de vele bezoekers van het park die door 
coronabeperkingen en  
thuiswerken het park dagelijks bezoeken voor een stukje ontspanning. 
Ik heb de afgelopen maanden vele tientallen bezoekers gevraagd naar hun mening over het park. 
Bijna iedereen  
is erg tevreden over de huidige situatie. Een geluidwal langs het park zou geweldig zijn zo was de 
reactie en wat 
meer afvalbakken tegen het zwerfafval en zitbankjes is ook prima. Maar verder vindt bijna iedereen 
het park prima 
zo. 
  
Dit alles staat in nauw contrast met de grootschalige wijzigingsplannen die de gemeente heeft voor 
het park! 
Ik durf dan ook te stellen dat in deze tijd van coronabeperkingen en thuiswerken grootschalige 
ingrepen in het park  
zoals die nu voorliggen, maatschappelijk onverantwoord zijn. In deze nieuwe tijd van 
coronabeperkingen en thuiswerken 
hebben bezoekers van het park behoefte aan een stukje groen, waar zij dagelijks hun ontspanning 
kunnen vinden. 
Niemand wil een park dat de komende 15(!) jaar verandert in een constante bouwput met afgesloten 
paden en 
nieuwe grootschalige bomenkap.  
  
Het plan dat nu voorligt is niet verantwoord en dient niet het belang van de dagelijkse gebruiker van 
het park!  
Dit plan wordt  ook niet gedragen door uw inwoners/gebruikers van het Oosterpark!  Het plan is ook 
niet evenwichtig en 



doordacht. Waar op plaatsen als het huidige evenemententerrein een plan voor nieuwe groen wordt 
gemotiveerd als 
versterking van de huidige buffer t.o.v. rijksweg A 15, wordt ter hoogte van de honkbalvereniging het 
park tot aan de rijksweg  
A15 weggekapt ten behoeve van een nieuw hoofdveld voor deze vereniging! 
Het huidige plan kost miljoenen euro’s en dat in een tijd dat gemeenten moeite hebben hun 
begroting sluitend te houden. 
  
Dus bestuurders van Ridderkerk, denk nog eens na! U wordt nu gevraagd te besluiten over een plan 
waarvan de uitvoering  
een periode van 15 jaar zal beslaan. Niemand zal het u kwalijk nemen nog eens een paar maanden na 
te denken en te studeren  
over nut en noodzaak van de plannen die nu voorliggen. U bestuurt en besluit immers in het belang 
van uw kiezers! 
  
Ik vraag u ook het niet te laten aankomen op lange juridische procedures die zullen ontstaan als het 
huidige plan zo wordt 
opgenomen in een nieuw bestemmingsplan! 
  
Met vriendelijke groet,  

Wim van der Spoel  
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