
Aan het college van burgemeester en wethouders 

door tussenkomst van de raadsvoorzitter 

Onderwerp: Raadsvragen ex artikel 40 Reglement van orde / Voorkomen verkeersoverlast in 

Rijsoord, voorkomen scheefparkeren en ‘scheve’ basis verkeersonderzoek.  

Ridderkerk, 19 juli 2013, 

Geacht college, 

 

Binnenkort wordt begonnen met de werkzaamheden voor de Spoorlaan op Bedrijventerrein 

Barendrecht-oost. Daarbij zullen op ‘Bedrijventerrein Barendrecht-oost’ gebouwen worden gesloopt 

en parkeermogelijkheden voor vrachtwagens komen te vervallen.  Dit heeft mogelijk overlast tot 

gevolg in de direct omgeving waaronder delen van Rijsoord. Vereniging Polder Nieuw Reyerwaard 

heeft er aandacht voor gevraagd. 

Mochten er in de periode van herstructurering en aanleg Spoorlaan verkeersonderzoeken 

plaatsvinden, dan kunnen er verkeerde conclusies worden getrokken vanwege de tijdelijk herplaatste 

vrachtwagens en extra verkeersbewegingen.  

Ongetwijfeld heeft het college dit al met elkaar en de gemeente Barendrecht besproken en 

maatregelen in gedachten of in uitvoering.  

Vandaar onderstaande vragen.  

1) Welke maatregelen worden getroffen en/of alternatieve rijroutes worden er ingesteld om de 
bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen en verkeershinder voor het doorgaande verkeer 
te voorkomen?  Verwacht u wegafsluitingen?  

2) Moeten er vrachtwagens elders gaan parkeren als  gevolg van de werkzaamheden en/of de 
komst van de Spoorlaan? 

3) Voorzien de plannen in voldoende alternatieve parkeermogelijkheden voor vrachtwagens met 
koelmotoren ín werking?  

4) Kunt u aangeven wat de regelgeving is met betrekking tot vrachtwagens met koelmotoren? 
5) Bent u van mening dat die vrachtwagens zonder problemen op ‘Bedrijventerrein Verenambacht’ 

kunnen parkeren? 
6) Kunt u aangeven hoe wordt voorkomen dat er vrachtwagens in de buurt van woningen gaan 

parkeren? 
7) Kunt u aangeven welke maatregelen getroffen worden door de gemeente Barendrecht en welke 

aanvullende maatregelen de gemeente Ridderkerk treft? 
8) Vinden er tijdens de herstructurering verkeersonderzoeken plaats? Zo ja hoe stelt u voor om om 

te gaan met de interpretatie van de verzamelde gegevens? 
9) Er is ooit geopperd om van de boomgaard een tijdelijke parkeerplaats te maken. Een 

onwenselijke situatie, ook omdat u in een handhavingstraject zit. Bent u overtuigd dat de 
eigenaar stappen onderneemt om aan uw verzoek te voldoen?  Zo ja waarop is dit gebaseerd? Zo 
nee, op welke termijn laat u u hierover informeren (bijv over een teelopdracht bij een kweker)? 

 
Graag ontvangen wij  op korte termijn doch uiterlijk, gezien de vakantieperiode, voor 2 september  van 
u een schriftelijk antwoord.   

Met vriendelijke groet namens de PvdA fractie,  
Arianne Ripmeester 


