
Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie
 Vragensteller: Daan Kardol (SGP)

 Onderwerp/vergaderstuk: 2e Tussenrapportage 2022

 Vergaderdatum: 18 oktober 2022

 Portefeuillehouder: Peter Meij

 Datum indiening vraag: 17 oktober 2022

 Datum ontvangst antwoord: 18 oktober 2022

Vragen en antwoorden

Vraag 1

2e Tussenrapportage, pagina 33, punt 16: Hoe wordt bij het inrichten van uniforme schoolzones de

grenzen bepaald? Betreft dat bijvoorbeeld alleen de straat waar de school aan gevestigd is kan 

dat indien nodig verder reiken? 

Antwoord 1

De grenzen worden bepaald aan de hand van de locatie van de school. De ene school zit 

bijvoorbeeld aan een doorgaande weg terwijl de andere school aan een parkeerkoffer grenst.

Vooraf zijn er uitgangspunten opgesteld met als doel de schoolomgevingen herkenbaar in te 

richten zodat de weggebruiker weet dat in deze omgeving ander verkeersgedrag gewenst is. 

Op de kruisingen van de straat waaraan de school gevestigd is, worden palen en borden geplaatst

die de zone markeren. Op 50 – 100 meter van de ingang van de school wordt er met witte klinkers

de tekst ‘School’ aangebracht in het straat werk. 

Daarnaast is de inrichting maatwerk. Per school wordt de problematiek besproken en gekeken 

welke maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

Vraag 2

2e Tussenrapportage, pagina 17, Openbaar groen dagelijks: de afgelopen collegeperiode is een 

kwaliteitsimpuls gegeven aan het onderhoud van openbaar groen. 



Kunt u aangeven, rekening houdend met dat in het nieuwe collegeprogramma op dit vlak wordt 

genoemd, of met de begrote middelen het bereikte onderhoudsniveau minimaal kan worden 

vastgehouden en een verdere kwaliteitsverbetering kan worden bereikt? 

Antwoord 2

Er wordt een beheerplan groen opgesteld. Daaruit zal blijken of de begrote middelen toereikend 

zijn om het groen op het gewenste onderhoudsniveau te houden. Met de huidige 

marktontwikkelingen ligt de prijsstelling en daarmee de benodigde budgetten de komende jaren 

niet vast. Eerste kwartaal 2023 wordt u naar verwachting geïnformeerd over het beheerplan.  
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