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Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk

 Vergaderdatum: 2 september, 2020

 Steller en fractie: Jim Kloos en Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

 Portefeuillehouder: dhr. H. van Os

 Datum indiening vraag bij griffie: 31 augustus 2020

 Datum ontvangst beantwoording college: 31 augustus 2020

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

a. Zijn de vijf parkeerplaatsen naast laden/lossen, welke zijn ingetekend ter hoogte van Pets

Place: invalide parkeerplaatsen?

b. Zo nee, waar komen er dan wel invalideparkeerplaatsen in dat gebied? Op dit moment zijn er

immers drie plekken aldaar.

c. Zo ja, fijn dat er een uitbreiding met twee plekken is gekomen. Betekent dit dat er elders in het

centrum invalidenparkeerplaatsen komen te vervallen?

Antwoord 1 

a. Ja.

b. Zie antwoord a.

c. Nee.

Vraag 2 

Wij zien graag een nadere onderbouwde specificatie van het investeringsbudget € 1.900.000 voor 

voorbereiding en uitvoering van herinrichting van deelgebied 1 tegemoet voor de komende 

raadsvergadering. 
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Antwoord 2 

Onderstaande posten zijn afgerond en inclusief voorbereidings- , uitvoerings-, directie-  en onvoorziene 
kosten.  
 

 

Vraag 3 

Wij zien graag een nadere onderbouwde specificatie van het investeringsbudget € 370.000 voor 

het gebouw voor de bewaakte fietsenstalling tegemoet voor de komende raadsvergadering. 

Antwoord 3 

Onderstaande posten zijn afgerond en inclusief voorbereidings- , uitvoerings-, directie-  en onvoorziene 
kosten.  
 

 

Vraag 4 

Wellicht kan op de tekening van deelgebied 1 aangegeven worden waar de markt precies wordt 

gepositioneerd. 

Antwoord 4 

Per abuis is er maar een deel van de volledige tekening toegevoegd bij de stukken. In de bijlage 

vindt u de volledige tekening. Hierop is de nieuwe locatie van de markt aangegeven. Evenals de 

aanpassingen op de gehele parkeerplaats. 

Vraag 5 

Van toekomstige bewoners van de nieuwe flat aan de Rembrandtweg vernamen wij dat er aan de 

zijde van de markt een nieuw park(je) gepland staat, vlak voor de flat ter hoogte van de 

weekmarkt. En dat dit ten koste gaat van een deel van de parkeerplaatsen aldaar. Dat zou ook 

één van de redenen zijn dat de weekmarkt verplaatst dient te worden. 

Riolering 440.000,00€      

Grondwerk/verhardingsfunderingen 295.000,00€      

Verharding nieuw 700.000,00€      

Inrichtingselementen (lichtmasten, fietsparkeerelementen ea) 145.000,00€      

Groen (oa bomen) 50.000,00€        

Diversen (verplaatsen voorzieningen markt, fietsenstallinghekwerken e.d.) 360.000,00€      

Fietsenstalling (incl. miva toilet)

Gebouw 125.000,00€                    

Installaties (zonnepanelen, warmtepomp, laadpunten elektrische fietsen,  bewakingscamera's ea) 75.000,00€                      

Geldmaat

Gebouw 105.000,00€                    

Installaties (zonnepanelen,  bewakingscamera's ea) 65.000,00€                      
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Wij hebben hierover de volgende vragen: 

a. Klopt de informatie dat er een park(je) komt? 

b. Als een deel van de huidige gratis parkeerplaatsen aldaar komt te vervallen, waar komen die 

gratis parkeerplaatsen dan elders in het plan terug? 

c. Mocht er op dit moment niet elders gratis parkeerplaatsen ingepland zijn, kan het college dan 

overwegen om de parkeerplaatsen ter hoogte van de geplande nieuwe fietsenstalling gratis 

parkeerplaatsen maken, om het zo te compenseren? 

Antwoord 5 

a. Er komt geen parkje. De buitenruimte wordt daar wel opnieuw ingericht. Wellicht dat daardoor 

de indruk is ontstaan dat er een parkje komt. De huidige gratis parkeerplaats blijft op dezelfde 

locatie. Wel wordt deze parkeerplaats opnieuw ingericht om veilige looproutes te creëren en de 

parkeerplaatsen aan de vereiste afmetingen te laten voldoen. 

b. Zie antwoord a. 

c. Zie antwoord a. 

Vraag 6 

Hoeveel marktplaatsen zijn er beschikbaar na verhuizing? 

Antwoord 6 

Er is plaats voor de huidige marktkramen: 26 verkopers. Er is rekening gehouden met het aantal 

meters dat in gebruik is. Er is nog mogelijkheid om met vier kramen uit te breiden. 
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