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Gemeentewerken Ridderkerk t.a.v. de heer M. Rienks ^OrjïïKOR 
reg". nr. 

Betreft: plannen Park Bolnes. 

Geachte Heer Rienks 
grein. 

Op de inloopavond voor de bewoners van de van Riebeekstraat, die betrokken zijn bij de plannen 
voor fase 2 van het Park Bolnes, is toegezegd dat we de op- en aanmerkingen en de voorstellen aan u 
zouden bundelen en aanbieden. 

Bijgaand treft u de voorstellen voorzien van een tekening aan, alsmede de handtekeningen van alle 
betrokkenen. 

We worden graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Hooogachtend, 

J. Rentier 

C. Ruybroek 

Fam. Den Hoed 

BJ.van Triel 

L de Rooij 

Fam. Van Rijsbergen 

Fam. Van der Vlugt 

H.Tas 

Fam Bulten 
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van Riebeekstraat 18 

Namens dezen 

P J. van Rijsbergen 

Van Riebeekstraat 10 

Tel 0180 415897 0622746076 



Kanttekeningen bij de gepresenteerde plannen Park Bolnes. 

Zie bijgevoegde tekening. 

Draai blok 4 zo dat het vast komt aan blok 3. 

• Dit spaart een pad uit 
• De tuinen van de bewoners komen op het zuiden in plaats van het noorden. 
• Het geeft meer ruimte aan de bestaande woningen van Riebeekstraat 10 tm 18 

Verplaats de parkeerplaatsen A en C 

Ze komen nu heel dicht bij de bestaande woningen. Dit gaat zeker overlast geven door 
uitlaatgassen, die worden recht naar de gevels geblazen. De praktijk leert dat verzoeken niet 
richting huizen te parkeren ook op andere plaatsen niet werken. 

De laatste bestaande eiken langs de van Riebeekstraat worden gespaard . De bodemstructuur wordt 
niet verstoord door de druk van de parkeerders. 

Handhaaf de parkeergelegenheid langs de stoep zoals hij nu is. 

De parkeerplaatsen A en C komen op locatie D en E op de bestaande grasstrook c q . 
hondenuitlaatplaats. 

Parkeergelegenheid F kan dan vervallen. 

• Het pleintje wordt er leuker op 
• Op die plaats zouden speelgelegenheden kunnen worden gerealiseerd. 
• De belasting op toerit T wordt kleiner. 
• De uitlaatgassen kunnen dan richting boezem worden geblazen. 
• De bewoners van blok 3,4 hebben hun auto's dichter bij huis. 

Maak een doorsteek voor een weg in het verlengde het zuid- noord lopende deel van de van 
Riebeekstraat en buig voor het bruggetje parallel aan de boezem voor de blokken 3,4 langs. 

Maak langs die weg aan de noordzijde parkeergelegenheden C en D. 

De nieuwe aansluiting kan al worden benut als bouwstraat. Hierdoor zal minder schade door zwaar 
verkeer ontstaan aan de bestaande bebouwing. Bovendien wordt de logistiek tijdens het project 
praktischer. 

De verkeersdrempel ter hoogte van de toerit T kan vervallen. Zeker als de verkeerssituatie wordt 
aangepast zoals eerder is voorgesteld. Dit gaat minder overlast geven voor de bewoners van 
Steijnstraat 2 en van Riebeekstraat 4 tot 8. 
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