
Artikel 41 vragen over onveilige verkeerssituatie Rosmolen-Patrijs  

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 
10-03-2023 

Onderwerp 
Onveilige verkeerssituatie Rosmolen-Patrijs 

Vragensteller 
Jeroen Rijsdijk, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

Vragen 
Bij de fietsstraat Rosmolen-Patrijs zijn de paaltjes die automobilisten voorheen tegenhielden, weggehaald 

door de gemeente. Aan een kant van de fietsstraat is een bord geplaatst waarop wordt aangegeven dat er 

hier sprake is van een fietspad. Aan de andere kant van de doorgang staat niet zo’n bord. Buurtbewoners 

hebben PvdA-GroenLinks Ridderkerk erop gewezen dat sinds de paaltjes zijn weggehaald, automobilisten 

regelmatig over het fietspad heen rijden. Naast overlast voor omwonenden levert dit ook voor fietsers, 

waaronder schoolgaande kinderen, een onveilige situatie op.  Twee foto’s van de situatie zijn ter 

verduidelijking bijgevoegd.  

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Zijn de signalen van buurtbewoners u bekend? Graag uw antwoord toelichten.  

2. Waarom heeft u ervoor gekozen om de betreffende paaltjes weg te halen? Het wijkoverleg Drievliet 

’t Zand heeft geadviseerd om deze te laten staan.  

3. Wat is de reden dat er slechts aan een kant van de fietsstraat een bord is geplaatst waarop wordt 

aangegeven dat hier sprake is van een fietspad?  

4. Hoe kunnen automobilisten die van de andere kant komen aan rijden, zonder bord weten dat hier 

sprake is van een fietspad? Buurtbewoners geven aan dat ook medewerkers van de gemeentelijke 

buitendienst dit niet weten en regelmatig doorrijden.  

5. Bent u bereid om voor de duidelijkheid en de veiligheid aan de andere kant van de fietsstraat ook 

een bord te plaatsen zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan?  

6. Welke andere mogelijkheden ziet u om naast het plaatsen van een extra bord de veiligheid van 

fietsers op dit stukje fietspad beter te borgen?  

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om schriftelijke 

beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen afzonderlijk te 

beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 

  



Bijlagen 

Foto 1 Fietsstraat Rosmolen-Patrijs met verkeersbord 

 



 

Foto 2 Fietsstraat Rosmolen-Patrijs zonder verkeersbord 
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