
 

Motie 2021 - 115  

Motie ruiterpaden Oosterpark 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders tot het vaststellen van de Aanpak Oosterpark; 

overwegende dat: 

1. in het Oosterpark nu zandpaadjes liggen die aangewezen zijn als ruiterpaden; 

2. ruiterpaden prima passen in een recreatiepark en zeker moeten blijven; 

3. als er goede ruiterpaden liggen de kans kleiner is dat er paardenpoep op het fietspad terecht 

komt; 

4. in het voorstel staat dat na aanleg van de geluidswal met ruiters wordt gesproken over deze 

paden; 

5. zij een deel pad missen waardoor ze een rondje kunnen rijden; 

is van mening dat: 

a. er in het Oosterpark ook ruimte moet zijn voor ruiters ; 

b. het nog enkele jaren zal duren voordat de geluidswal er staat; en dus ook voordat met ruiters in 

gesprek wordt gegaan;  

c. tot die tijd de bestaande ruiterpaden veilig aangelegd moeten zijn, hetgeen nu niet het geval is; 

d. een ruiterpad een goede, stevige ondergrond behoeft met daarop zand;   

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken wat de kosten zijn om op korte termijn kwalitatief goede ruiterpaden, die vrij 

ook zijn van obstakels, te realiseren in het park; 

2. na de bouw van de geluidswal ook uitbreiding van het ruiterpad te overwegen, zodat een 

rondje gereden kan worden; 

3. de raad daarover te informeren vóór de komende begrotingsraad 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  



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 de ruiterpaden in het Oosterpark.  

Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de kosten zijn om op korte termijn kwalitatief 

goede ruiterpaden, die vrij ook zijn van obstakels, te realiseren in het park en de raad daarover te 

informeren vóór de komende begrotingsraad.  

Tevens om na de bouw van de geluidswal te onderzoeken of de route uit te breiden is tot een 

rondje. 

Uitslag stemming 
De motie is verworpen. 

Stemverhouding 
Tegen: 17 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS) 

Voor 10 (VVD, D66, Burger op1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 
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