
 

Amendement 2021-40 

Amendement Aanpak Oosterpark Rustweide 

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld om in de voorgelegde Aanpak Oosterpark de eerste twee alinea’s van pagina 

11 te laten vervallen en te vervangen door de tekst:  

‘Oostelijk langs de pluklaan komt een bosvak met duurzame bomen. Zoveel mogelijk zullen de 

reeds aanwezige bomen behouden blijven. Ten zuiden van dit bosvak (en ten oosten van de 

pluklaan) is in het hondenlosloopgebied een beperkte waterpartij met een hondenstrandje 

aanwezig.  

Ten westen van de pluklaan bij de rustweide met kastanjebomen en bij de speelheuvel op het 

voormalige evenemententerrein komen diverse picknicktafels en speelattributen om het verblijf te 

veraangenamen.’  

en de bijbehorende tekeningen in de Aanpak worden daarop aangepast. 

2. Aanleiding 

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterpark.  

3. Aspecten 

Bij de plannen om het Oosterpark toekomstbestendig te maken zijn er veel inspanningen gedaan 

om de inwoners door verschillende bijeenkomsten en een enquête er zo goed mogelijk bij te 

betrekken.  

De grote betrokkenheid bij de participatie toont aan dat het Oosterpark tot de verbeelding spreekt. 

Dit heeft ook met zich meegebracht dat er veel wensen voor de inrichting van het Oosterpark zijn 

en die kunnen om diverse redenen niet allemaal gehonoreerd worden.  

Een ruime meerderheid van de participanten heeft aangegeven liever geen extra waterpartijen te 

willen. Er is een voorkeur voor een bosrijkpark voor recreatieve doeleinden. 



Met dit amendement vervallen de voorgestelde twee nieuwe waterpartijen. In plaats daarvan 

komen een bosvak en een beperkte waterpartij met hondenstrand. 

Met de voorgestelde aanpassing in de aanpak blijft er voldoende biodiversiteit over. 

4. Aanpak/Uitvoering 

Na aanname van dit amendement worden de tekst en de bijbehorende tekening aangepast.  

De onder 1 genoemde aanpassingen in fase 3 (2025) van de aanpak van het Oosterpark worden 

gerealiseerd.  

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

Niet van toepassing 

 

De raadsleden,  

Edward Piena, VVD Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Anton Rottier, SGP 

Victor Mijnders, CDA Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 168273 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 

Samenvatting 
Onderwerp zijn de in de voorliggende Aanpak Oosterpark opgenomen waterpartijen langs de 

pluklaan.  

De raad wordt voorgesteld deze te vervangen door een bosvak en een beperkte waterpartij met 

een hondenstrandje. 

Uitslag stemming 
Het amendement is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 26 (VVD, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, Partij 18PLUS, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 1 (GroenLinks) 
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