
 

Motie 2021 - 112 

Motie Tweerichtingenfietspad Donkerslootweg 

Inhoud van de motie 

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

wethouders tot het behandelen van de Kadernota begroting 2022; 

overwegende dat: 

1. in de Kadernota is opgenomen dat langs de Donkerslootweg voetpaden worden aangebracht, 

voor zover nog niet aanwezig; 

2. dit namelijk een ontbrekende schakel in het voetgangersnetwerk is; 

3. aanleg van deze voetpaden past bij de vastgestelde HOV visie; 

4. ook het fietspadennetwerk langs de Donkerslootweg ontbrekende schakels kent, zowel voor 

de (toekomstige) HOV haltes als de route vanaf de Erasmuslaan richting het centrum; 

5. het bestaande fietspad aan de centrumzijde dringend onderhoud nodig heeft (zie foto); 

6. vanuit het Ontwikkelperspectief centrum en het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt ingezet op het 

beter bereikbaar maken van het centrum voor fietsers; 

is van mening dat: 

a. het aanbrengen van een nu ontbrekend stuk tweerichtingenfietspad voor inwoners van Het 

Zand een verbetering is van hun fietsroute naar het centrum; 

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of gelijktijdig met de aanleg van de voetpaden ook een verbetering kan 

worden aangebracht in de fietsroute vanaf Het Zand richting het centrum, door ook aan de 

centrumzijde van de Donkerslootweg deels een tweerichtingenfietspad aan te brengen (tussen 

Erasmuslaan en Havenstraat); 

2. aanvullend te onderzoeken wat de meerwaarde en meerkosten zijn om een 

tweerichtingenfietspad langs de gehele Donkerslootweg (centrumzijde) aan te brengen, in het 

verlengde van het fietspad langs de Vondellaan; 

3. de raad voorafgaand aan de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 te informeren over de 

uitkomsten van deze onderzoeken 



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Robert Kooijman, ChristenUnie Bjorn Ros, GroenLinks 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 324422 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 

Samenvatting 

Onderwerp is het fietspad langs de Donkerslootweg.  

Het college wordt verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden, gevolgen en kosten er zijn bij 

het aanleggen van een tweerichtingenfietspad. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Kloos, Van Vliet, ChristenUnie, SGP, D66, Partij 18PLUS, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 3 (Los, Van der Linden, Burger op 1 

Afdoening 

Afgedaan in de vergadering van commissie Samen wonen van 2 december 2021 n.a.v. 

raadsinformatiebrief d.d. 2 november 2021. 



Bijlage 

 

Figuur 1 Fietspad Donkerslootweg 22-06-2021 


