
 1 

Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 24 september 2013          
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over de mogelijke effecten van de tijdelijke afsluiting van de Populierenlaan 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Na het vaststellen van het bestemmingsplan ontwikkelingen Reyerpark gaat men voortvarend aan de 
slag met de aanleg van de twee rotondes op de Populierenlaan. Na de twee bouwborden die er al 
enige tijd stonden kwamen er vorige week een tweetal aankondigingsborden bij met daarop de tekst 
"Deze weg is afgesloten van 30 september tot 15 november". Deze borden staan aan weerszijde van 
de Populierenlaan. Daarnaast verscheen er op de Verbindingsweg, komend vanaf Barendrecht, vlak 
voor de rotonde met de Voorweg een geel bord met de tekst “”Populierenlaan dicht, doorgaand 
verkeer Ridderkerk via A15”. 
 
Onze vragen hierover: 

1. Wat is de bedoeling van het bord op de Verbindingsweg? Is het voldoende helder zo? 
2. Is het de planning dat na 15 november het complete werk klaar is, of wordt ook daarna nog 

gewerkt op en/of rond de weg? Levert dat dan ook nog verkeershinder op? Waar?  
3. Wat wordt er aan gedaan om dit sluip- c.q. omleidingsverkeer geen hinder te laten 

veroorzaken voor omwonenden? 
4. Welke varianten zijn nog onderzocht om te voorkomen dat een van de belangrijke in- en 

uitvalswegen van Ridderkerk voor zo'n lange periode geheel moet worden afgesloten? 
5. Onlangs is in Rotterdam op een vergelijkbare weg (Olympiaweg) eenzelfde soort reconstructie 

uitgevoerd, waarbij de rotonde in twee fasen is aangelegd, waardoor het steeds mogelijk was 
om in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar te houden. Kan dit ook (nog) voor de 
Populierenlaan worden ingesteld?  

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vraag.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Marten Japenga, ChristenUnie 
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