
 

Motie 2021 - 111 

Motie Pumptrackbaan 

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. er in januari van dit jaar een petitie is gestart voor een permanente pumptrackbaan in 

Ridderkerk; 

2. bijna 750 mensen de petitie inmiddels hebben ondertekend; 

3. een pumptrackbaan een vorm van ongeorganiseerd sporten is; 

4. in de uitzending van het NOS Jeugdjournaal van 29 september 2020 gesproken werd over de 

opkomst van pumptrackbanen in steeds meer gemeenten op verzoek van kinderen; 

is van mening dat: 

a. inwoners voldoende mogelijkheden moeten hebben om ongeorganiseerd te kunnen sporten; 

b. een pumptrackbaan voor kinderen voor veel vertier kan zorgen en de jeugd in beweging 

brengt en houdt; 

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of de realisatie van een pumptrackbaan te financieren is vanuit de bestaande 

budgetten, waaronder die voor sport en/of speeltoestellen; 

2. als dit binnen bestaande budgetten kan, in samenspraak met de initiatiefnemers van de petitie 

over te gaan tot realisatie van een pumptrackbaan binnen Ridderkerk; 

3. als dit niet binnen de bestaande budgetten kan, de raad uiterlijk bij het aanbieden van de 

begroting 2022 te informeren over de uitkomst van het onderzoek;  

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

John Stip, Partij 18PLUS Jilles Soffree, PvdA 

https://www.youtube.com/watch?v=T7NkPyqsCf0


Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.324422 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is een Pumptrackbaan in Ridderkerk.  

Het college wordt verzocht te onderzoeken of de realisatie van een pumptrackbaan te financieren 

is vanuit bestaande budgetten, waaronder die voor sport en/of speeltoestellen, en zo ja, hiertoe 

over te gaan.  

Zo neen, de raad hierover te informeren bij het aanbieden van de begroting 2022. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 25 (VVD, GroenLinks, CDA, Van Vliet, Kloos, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, Partij 

18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 2 (Los, Van der Linden) 
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