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Nr. 2011 – 74
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, Gemeentestukken: 2011- 124, agendapunt 5a, tot het voor kennisgeving aannemen
van de 2e Programmamonitor 2011 en het vaststellen van de financiële gevolgen daarvan voor het
begrotingsjaar 2011;
overwegende dat:
- in antwoord op de schriftelijke vraag (LR14B) bij de ontwerp- Programmabegroting 2012 -2015
de volgende informatie is ontvangen:
a. het plaatsen van fietsparkeerbeugels op het Dillenburgplein is afgerond;
b. naar nu blijkt er nog een restantbudget over is om nog ca. 30 fietsparkeerbeugels te
plaatsen;
c. er op dit moment nog geen specifieke bestemming is bepaald voor het restantbudget;
d. met het bepalen van eventuele nieuwe locaties gewacht is totdat de precieze kosten van
het Dillenburgplein bekend waren;
-

van het buurtpreventieteam Drievliet/'t Zand signalen zijn ontvangen over rondslingerende
fietsen bij bushalten o.a. bij het Vlietplein en aan de Zwaluw;
dit probleem mogelijk ook door buurtpreventieteams in andere wijken wordt gesignaleerd;
de wijkoverleggen zich bezighouden met wat er in hun wijk speelt;

is van mening dat:
- het plaatsen van fietsenstallingen past binnen het gemeentelijk beleid om het gebruik van de
fiets te stimuleren;
- bij het zoeken naar de juiste locaties voor deze ca. 30 fietsparkeerbeugels de
buurtpreventieteams en wijkoverleggen betrokken moeten worden;
spreekt uit dat het restantbudget gebruikt moet worden voor het plaatsen van fietsparkeerbeugels;
verzoekt het college:
1) in overleg te treden met de buurtpreventieteams en wijkoverleggen om gezamenlijk met hen te
bepalen welke locaties in aanmerking komen voor plaatsing van de ca. 30 fietsparkeerbeugels;
2) de resultaten van deze overleggen uiterlijk eind februari 2012 aan de raad bekend te maken met
een raadsinformatiebrief;
en gaat over tot de orde van de dag
De raadsleden,
Irene Parren, Leefbaar Ridderkerk
Aangenomen
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Afdoeningsbrief college, d.d. 10 februari 2012, RI12/00232/vdb, is in de commissie Samen wonen
van 13 maart 2012 voor kennisgeving aangenomen. De motie is daarmee afgedaan.

