
 

Amendement 2021-44 

Amendement Bestemmingsplan Oosterpark 

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld: 

a. het bestemmingsvlak voor het hoofdveld zodanig te verplaatsen, dat het Essenlaantje 

behouden blijft zoals het nu is; 

b. de tekst in het bestemmingsplan op pagina 171 (Nota zienswijzen blz.15): 

 

‘Het Essenlaantje zelf wijzigt, maar vervalt niet helemaal. Een heel groot deel blijft bestaan en 

zal aansluiten op de wandelpaden in het oostelijk deel van het park. Dit deel van het 

Oosterpark wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is. De 

fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt wel, maar in plaats daarvan wordt het wel mogelijk om 

via de noordzijde van het sportpark de doorgaande fietsroute richting Rijsoord te nemen en de 

regionale, recreatieve knooppunten fietsroute te nemen. Het is niet noodzakelijk om over de 

Oosterparkweg te fietsen om van knooppuntroute nummer 53 naar 52 te fietsen.‘ 

 

te wijzigen in: 

 

‘Het Essenlaantje blijft zoals het nu is en is onderdeel van de fietsroute door het Oosterpark.’ 

c. te besluiten het concept bestemmingsplan terug te zenden naar het college en het college te 

verzoeken het concept bestemmingsplan opnieuw aan de raad voor te leggen met: 

1. deze aanpassing verwerkt in de verbeelding; 

2. de inpassing van de tennisvelden; 

3. en als nodig de berekening van het groepsrisico omdat de sportvelden dichter bij de 

aardgasleiding worden geplaatst; 

2. Aanleiding 

Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oosterpark. 

 



3. Aspecten 

Door de plek van het nieuw aan te leggen honkbalveld voor de Rowdies zou het Essenlaantje 

deels moeten verdwijnen en niet meer als fietspad gebruikt kunnen worden.  

Het fietspad Essenlaantje gaat nu over in een fietsroute door het park.  

Door het hoofdveld iets naar het westen te verplaatsen kan deze fietsroute én dus de essen, die 

het pad de naam geven, behouden blijven en als onderdeel van de fietsroute.  

 

Om dat te kunnen realiseren moeten twee tennisbanen verlegd worden en achter aan de andere 

banen (westelijke richting) gerealiseerd worden. Deze banen een kwartslag draaien is al een 

wens, dan kunnen ze gelijk verplaatst worden.    

 

In 2018 toen door de essentaksterfte veel essen gekapt moesten worden is veel moeite gedaan 

door Staatbosbeheer, op nadrukkelijk verzoek van bewoners en de raad, om juist dit laantje te 

sparen. Dat is gelukt.  

 

Het vergroot de fietsroute door een mooi, bosachtig deel van het park hetgeen de recreatie ten 

goede komt en voorkomt dat men op de wandelpaden, die wel door dit deel van het park blijven 

lopen, gaat fietsen. 

4. Aanpak/Uitvoering 

Als het amendement is aangenomen, wordt het voorstel teruggezonden naar het college met het 

verzoek het concept bestemmingsplan opnieuw aan de raad voor te leggen met de benodigde 

aanpassingen. 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

De kosten worden betaald uit het beschikbare budget voor bestemmingsplannen. 

De raadsleden,  

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388176 

Behandeld in de raadsvergadering van 14 oktober 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is het Essenlaantje in het Oosterpark. De raad wordt voorgesteld het Essenlaantje in 

het Oosterpark te behouden zoals het is. Daarvoor het concept bestemmingsplan terug te zenden 



naar het college en het college te verzoeken dit na aanpassing opnieuw aan de raad voor te 

leggen. 

Uitslag stemming 
Het amendement is verworpen. 

Stemverhouding 
Tegen: 18 (CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS) 

Voor: 11 (VVD, GroenLinks, D66, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 
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