Amendement 2021 - 37

Amendement voorstel Aanpak Oosterpark - Essenlaantje
Inhoud van het amendement
1.

Voorstel

U wordt voorgesteld om in de voorgelegde Aanpak Oosterpark de tekst onder ‘Uitbreiding
Rowdies’ op p. 4:
‘De fietsverbinding over het Essenlaantje komt te vervallen door de komst van het nieuwe
honkbalveld. Hiervoor in de plaats komt een fietsverbinding aan de noordzijde van het
Oosterpark.’
te wijzigen in
‘De fietsverbinding over het Essenlaantje wordt doorgetrokken langs het nieuwe honkbalveld en
aan de westkant van het honkbalveld weer aangesloten op het bestaande fietspad. Waar dit
fietspad in de nabijheid komt van het vrije hondenlosloopgebied, wordt dit afgescheiden met een
hek dat groen wordt ingepast. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid om in dit gebied nieuwe
bomen aan te planten en/of kansrijke bomen hiernaartoe te verplaatsen.’
en de bijbehorende tekeningen in de Aanpak worden daarop aangepast.
2.

Aanleiding

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterpark.
3.

Aspecten

De huidige fietsverbinding over het Essenlaantje is geliefd onder Ridderkerkse fietsers.
Het (deels) omleggen van het fietspad zorgt ervoor dat het Essenlaantje zijn fietsfunctie kan
behouden.
Voor het (deels) omleggen van het fietspad moeten bomen worden gekapt. De bomenkap kan
gecompenseerd worden door de noodzakelijke afscheiding tussen het fietspad en het vrije
hondenloopgebied zo groen mogelijk in te passen en door nieuwe bomen in dit gebied aan te

planten en/of kansrijke bomen hiernaartoe te verplaatsen. Hier is bijvoorbeeld ruimte voor ten
zuiden van de tennisvereniging.
Het aanbrengen van de noodzakelijke afscheiding komt tevens de veiligheid ten goede doordat
het fietspad en het vrije hondenloopgebied van elkaar worden gescheiden.
Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de tekst en de bijbehorende tekening aangepast.
4.

Kosten/Opbrengsten/Dekking

De kosten worden gedekt uit het Investeringsbudget voor de Aanpak Oosterpark.
De fietsverbinding aan de noordzijde van het Oosterpark, die dient als vervanging van de
fietsverbinding over het Essenlaantje, hoeft niet te worden aangelegd nu het Essenlaantje zijn
functie als fietspad behoudt.
De raadsleden,
Jeroen Rijsdijk, PvdA

Petra van Nes-de Man, Burger op 1

Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 168273
Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021
Samenvatting
Onderwerp is het Essenlaantje in het Oosterpark.
De raad wordt voorgesteld het Essenlaantje deels om te leggen en daarmee te handhaven als
fietsroute.
Uitslag stemming
Het amendement is verworpen.
Stemverhouding
Tegen: 17 ( GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS)
Voor: 10 (VVD, D66, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)

