
 

Motie 2021 - 114 

Motie Vlonder-wandelpad langs Oosterparkweg 

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. er al jaren lang wordt gesproken over een gevaarlijke situatie voor voetgangers langs de 

Oosterparkweg tussen de Kerkweg en de eerste parkeerplaats; 

2. het oplossen hiervan lastig is omdat, voor verbreding van de weg ter plaatse, grond verworven 

zou moeten worden om de watergang in stand te houden : 

3. wethouder Meij in de commissievergadering heeft aangegeven de aanpak van  het voetpad 

naar voren te willen halen; 

4. een snelle en goede oplossing gewenst is;  

is van mening dat: 

a. er veel mensen lopend, veelal met kinderen en veelal met honden, die ingang gebruiken om 

het park in te gaan; 

b. als gekozen wordt voor de optie om de weg te verbreden, de uitvoering jaren zal gaan duren;  

c. een vlonder-pad, deels boven de berm en deels boven de sloot, een mooie, snelle al dan niet 

tijdelijke oplossing kan zijn;  

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of het aanbrengen van een vlonder-pad mogelijk is, onder andere ten aanzien 

van de gevolgen voor het onderhoud van de berm en watergang; 

2. als dit mogelijk is een vlonderpad te realiseren binnen het budget voor de aanpak van het 

Oosterpark en anders de daarvoor benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting 

van 2022 

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 een vlonderpad langs de Oosterparkweg.  

Het college wordt verzocht of het aanbrengen daarvan mogelijk is, of dit kan binnen het budget 

voor de aanpak van het Oosterpark en anders de daarvoor benodigde middelen op te nemen in de 

ontwerpbegroting 2022. 

Uitslag stemming 
De motie is ingetrokken in de raadsvergadering van 6 juli 2021. 


	Inhoud van de motie
	overwegende dat:
	is van mening dat:
	verzoekt het college om:

	Algemene informatie
	Samenvatting
	Uitslag stemming

