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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Aanpak Oosterpark

College van burgemeester 
en wethouders 
18 mei 2021

Zaaknummer
168273
 

Portefeuillehouder
P. Meij

Commissie Samen wonen 
10 juni 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.bos@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
6 juli 2021
 

Geadviseerd besluit
1. De Aanpak Oosterpark vast te stellen.

2. Kennis te nemen van het participatieboekje.

3. In 2021 een budget van € 50.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de Aanpak 
Oosterpark.

4. In de periode 2022 - 2031 in totaal een investeringsbudget van € 3.450.000,- exclusief BTW 
beschikbaar te stellen voor de Aanpak Oosterpark.

5. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de Aanpak 
Oosterpark.

6. Het college opdracht te geven afspraken te maken met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
over het beheer en onderhoud van het vernieuwde Oosterpark.

7. De Oosterparkweg (Kerkweg/Crocusstraat) tot de aansluiting met de Geerlaan in te richten als een 
"auto te gast"-straat.

8. In 2027 een investeringsbudget van € 700.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de 
herinrichting van de Oosterparkweg.

9. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe 
inrichting van de Oosterparkweg.

10. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage van 
2021 en de begroting 2022.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Het Oosterpark is een belangrijk park voor Ridderkerk. Het is een van de grotere parken in onze 
gemeente. Veel inwoners maken er gebruik van: direct omwonenden maar ook inwoners van andere 
wijken. Door de mogelijkheden om te recreëren en te ontspannen levert het Oosterpark een bijdrage 
aan de fysieke en geestelijke gezondheid van de bezoekers.

Het Oosterpark is nu belangrijk. Dat is het ook in de toekomst. Onze plannen met het Oosterpark zijn 
erop gericht dit groengebied toekomstbestendig te maken en een duurzaam karakter te geven, zodat 
ook de generaties na ons er plezier aan beleven.

Het Oosterpark bestaat niet alleen uit bomen. Er zijn wandelpaden en er is recreatiewater. Honden 
moeten er kunnen rennen, en ruiters te paard zijn eveneens welkom. Daarnaast is ruimte nodig voor 
de uitbreiding van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies en de aanleg van een 
geluidsscherm langs de A15.

Voor al deze functies moet een plek gezocht worden. Dat heeft in het participatietraject soms 
spanningen opgeleverd. Alle ingebrachte wensen en ideeën vragen om gehonoreerd en uitgewerkt te 
worden. Maar de ruimte in het Oosterpark is niet onbeperkt. Na de inspraak is het aan het 
gemeentebestuur om hierin op een evenwichtige manier keuzes te maken, zodat het park voor zoveel 
mogelijk gebruikers aantrekkelijk blijft. De gemaakte keuzes zijn verwoord in dit raadsvoorstel.

Meer biodiversiteit

In de plannen voor het Oosterpark streven we naar meer biodiversiteit. Een aantal jaren geleden heeft 
de kap van de essen als gevolg van de essentaksterfte veel impact gehad. Ook daarom is het 
belangrijk om de biodiversiteit in het park te vergroten. Een minder eenzijdig bomenbestand maakt 
bomen minder vatbaar voor ziekten. En als er ziekten zijn, blijven de gevolgen voor het bomenbestand 
beperkt.

De huidige bomenpopulatie in het midden, oosten en langs de snelweg bestaat voornamelijk uit 
(half)pioniersoorten (populieren en wilgen). Deze boomsoorten hebben een relatief korte levensduur. 
Als we daar de komende jaren niets aan doen, hebben we op de middellange termijn geen bomen 
meer in het Oosterpark. We willen naar een duurzaam bosbeheer waarin ook ruimte is voor duurzame 
houtsoorten, die ook de ruimte krijgen om te groeien en groot te worden.

In de in dit raadsvoorstel beschreven aanpak wordt voortdurend het totaalbeeld voor het Oosterpark 
voor ogen gehouden. Een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak is handhaven wat al een goede 
kwaliteit heeft en ingrepen doen waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn om het park 
toekomstbestendig te maken.

Participatieboekje

De aanpak van het Oosterpark maakt veel los. Het participatieboekje maakt dat goed duidelijk. Bij alle 
stappen in het proces hebben we veel mensen betrokken. In totaal zijn er in zes maanden tijd 14 
bijeenkomsten geweest (exclusief de raadscommissie in december over Ridderkerk Rowdies) en er is 
goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de mail te reageren. Alle reacties zijn opgenomen 
in het boekje. Mede dankzij de participatie en betrokkenheid van alle mensen die gereageerd hebben 
kreeg de tekening van het toekomstbestendige Oosterpark de vorm die nu aan u wordt 
gepresenteerd.

Beoogd effect
Een toekomstbestendige inrichting van het Oosterpark met meer recreatie- en natuurwaarde.

Relatie met beleidskaders
Omgevingsvisie Ridderkerk.
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Groenvisie Ridderkerk.

Wijkprogramma Drievliet-Het Zand.

Wijkprogramma Oost.

Provinciale startnotitie Sport en Recreatie.

Argumenten
1.1. Het Oosterpark wordt hiermee duurzaam ingericht. 

De belangrijkste doelstelling hierbij is een toekomstbestendig park waar voldoende ruimte is om te 
recreëren. De aanpak richt zich op het verhogen van de duurzaamheid en de belevingswaarde van 
het park. 

De bestaande padenstructuur, het bestaande groen en de bestaande functies en voorzieningen in het 
park zijn de basis voor het nieuwe ontwerp. De padenstructuur moet worden aangepast door de 
genoemde ruimtelijke ontwikkelingen. Ook hebben we gekeken naar een  structuur met iets meer 
variatie. Het huidige fietspad moet deels aangepast worden, omdat er door de aanleg van het 
geluidsscherm onvoldoende ruimte is. De fietsroute richting Rijsoord blijft gehandhaafd. 

Het hondenlosloopgebied aan de oostzijde wordt groter. We bekijken nog of we het 
hondenlosloopgebied aan de snelwegzijde kunnen handhaven. De ruimte in de nieuwe situatie wordt 
aan de snelwegkant door het geluidsscherm veel beperkter. Ook loopt daar de ruiterroute langs. Het 
lijkt ons geen goed idee om loslopende honden dicht naast een ruiterspoor te laten wandelen (met het 
gevaar dat ze bijv. achter de paarden aan gaan). Zodra het geluidsscherm is aangelegd weten we de 
precieze ruimtelijke impact hiervan en gaan we in gesprek met betrokken hondenbezitters en ruiters 
over de verdere invulling van dit gebied. We willen dan kijken of en hoe het mogelijk is om deze twee 
functies (losloopgebied en ruiterspoor) naast elkaar te laten bestaan.

1.2. Het Oosterpark wordt nog meer een familiepark.

We voegen elementen toe, zoals educatieve route, speelheuvel, jeu-de-boulesbanen, 
sportaanleidingen, pluklaan, waardoor het park voor nog meer mensen aantrekkelijk wordt om gebruik 
van te maken. De halfverharding op de wandelpaden wordt geleidelijk vervangen door verharding 
(genaamd Stabilizer) waarop kinderwagens, rollators en rolstoelen gemakkelijker kunnen rijden en 
deze paden door iedereen gebruikt kunnen worden. De vissteiger wordt rolstoeltoegankelijk. De 
padenstructuur wordt herkenbaarder, waardoor duidelijk wordt waar je wel en waar je niet mag fietsen. 
Het ruiterspoor blijft gehandhaafd. Er komen meer bankjes om uit te rusten en te kijken naar het 
uitzicht. 

Ook dit sluit mooi aan op het doel om het park voor iedereen beleefbaar te maken.

1.3. Het Oosterpark krijgt meer natuurwaarde en wordt biodiverser.

Het doel is om het park te verbeteren in duurzaamheid, klimaatbestendigheid, beleefbaarheid en 
biodiversiteit. Om dit te bereiken zijn er verschillende ingrepen nodig. Mooie, veerkrachtige bomen 
blijven behouden. Maar er zal ook kap moeten plaats vinden waar het nodig is – om zo het bos om te 
vormen naar een duurzamer geheel. In sommige bosvakken is sprake van een grote 
concurrentiestrijd: alle bomen proberen het licht te vangen en groeien sneller dan normaal. Dit heeft 
geleid tot hoge, maar ook dunne bomen en weinig variatie in boomsoorten.  Actief beheer is nodig om 
dit om te vormen naar meer duurzame bospercelen. Om andere boomsoorten een kans te geven, is 
uitdunnen noodzakelijk – anders hebben ze geen licht.

Wat we ook voor ogen hebben in het park zijn meer open plekken van verschillende grootte in het bos, 
waar kruiden en struiken een plek krijgen. Zo krijg je variatie in het profiel. Dat willen we toepassen 
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aan een deel van randen van de bosvakken. Dit noem je een mantelzoom: een overgang van hoge 
bomen naar een mantel bestaande uit struiken en kleinere bomen. Dit gaat  dan weer over in de 
zoom, die uit kruiden bestaat. Deze variatie zorgt voor een hogere belevingswaarde en tevens een 
impuls voor de biodiversiteit. Dit is een aantrekkelijk landschap voor vogels, vlinders, bijen en meer 
insecten.

Ook is het door het veranderende klimaat verstandig om in te zetten op meer variatie. Dan is het risico 
op uitval door hogere temperaturen, droogte en piekbuien kleiner.

2.1.  In de participatiebijlage is het gehele participatie-proces beschreven. 

De huidige aanpak hebben we ontwikkeld en hebben we afgestemd met verschillende 
belangenbehartigers door middel van de uitkomsten van de enquête, verschillende bijeenkomsten en 
mailreacties. Inzichtelijk is gemaakt hoe de schets voor de aanpak zich ontwikkeld heeft naar 
aanleiding van de participatie. 

De aanpak van het Oosterpark maakt veel los, zoals uit het participatieboekje blijkt. Een voorbeeld 
hiervan is dat we (naar aanleiding van de vele reacties op de oostelijke variant van de Rowdies) de 
zuidelijke variant voor de Rowdies hebben voorgesteld. Eén van de consequenties hiervan was dat er 
hierdoor op deze plek minder ruimte is voor verschillende paden en dat hier gevoelsmatig een 
tweedeling van het park kan ontstaan. In het huidige stadium van de besluitvorming krijgen we 
reacties dat we het park in twee delen, terwijl dit de consequentie van een eerder gemaakte keuze is, 
die werd ingegeven door de participatie. Het is en blijft dus een uiterst complexe belangenpuzzel en 
elk puzzelstukje moet zorgvuldig worden gelegd. Het Oosterpark is immers van iedere Ridderkerker.

3.1. Dit budget is nodig om in 2021 noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. 

In 2021 wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de verplantbaarheid van de kansrijke bomen in de 
gebieden waar gekapt zal moeten worden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de bomen te 
verplanten en zal ook uitvoering daarvan plaatsvinden. Op de plekken waar dat mogelijk is, omdat er 
geen andere werkzaamheden plaatsvinden, zal ook al beplanting worden aangebracht ter 
compensatie van de bomen, die weg moeten voor het geluidsscherm en de Rowdies. Tevens werken 
we de communicatie over de veranderingen verder uit. We willen bijvoorbeeld op verschillende 
plekken in het Oosterpark via informatieborden de gebruikers op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Ook doen we onderzoek naar de waterdoorstroming in het park. De verwachtte kosten 
hiervoor bedragen € 50.000 excl. BTW. 

4.1. Vanaf 2022 is er jaarlijks een deel van dit investeringsbudget nodig om de Aanpak Oosterpark te 
kunnen voorbereiden en uitvoeren.

5.1. U hiermee inhoudelijk richting geeft aan de uitwerking van de aanpak Oosterpark.

6.1. U het college ruimte geeft het onderhoud en beheer af te stemmen met het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde.

Het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap heeft in haar vergadering van 17 mei jl. 
besloten om de plannen samen met de gemeente verder uit te werken en het toekomstig beheer en 
onderhoud voor het Oosterpark opnieuw te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten voor het 
beheer en onderhoud gelijk blijven. Ook zal samen met het Natuur- en Recreatieschap en 
Staatsbosbeheer worden gewerkt aan de verdere detailleringskeuzes van de aanpak. Het is belangrijk 
dat er een goed plan komt waarin het beheer en onderhoud wordt beschreven en waarmee de 
veranderingen in het Oosterpark ook goed worden onderhouden.

7.1. De Oosterparkweg (vanaf de Zalm tot en met de Kerkweg/Crocusstraat) tot aan de Geerlaan 
wordt ingericht als een "auto te gast" straat/fietsstraat.
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Uit de participatie is gebleken dat veel mensen de Oosterparkweg gevaarlijk vinden. Er wordt te hard 
gereden en men fietst niet graag over de Oosterparkweg. Ook het oversteken van de weg wordt niet 
als prettig ervaren. Het fietsgebruik wordt aangemoedigd door de aanleg van een fietsstraat. Er komen 
tevens snelheidsremmende voorzieningen. Hierbij worden de CROW richtlijnen gevolgd.

8.1. U hiermee inhoudelijk richting geeft aan de uitwerking van de herinrichting van de Oosterparkweg.

9.1. Dit investeringsbudget is bedoeld om de Oosterparkweg opnieuw in te richten.

10.1. Er dan financiële middelen beschikbaar zijn om te starten met de voorbereiding en uitvoering 
van de Aanpak Oosterpark en de herinrichting van de Oosterparkweg. 

Overleg gevoerd met
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Staatsbosbeheer, wijkoverleg Drievliet-Het Zand, wijkoverleg 
Oost, Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid, Natuurvereniging IJsselmonde, 3VO Biotoop, 
bewonersgroep Tarbot en veel betrokken particulieren.

Kanttekeningen
1.1. Het Oosterpark voldoet nu al aan de recreatiebehoefte en is al heel groen.

De komende jaren zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het Oosterpark: de uitbreiding van 
honkbalvereniging de Rowdies en de aanleg van een geluidsscherm langs de A15. Met name het 
geluidsscherm heeft impact op de groenstructuur van het park. Een aantal jaren geleden heeft de kap 
van de essen in verband met de essentaksterfte veel impact gehad. Ook daarom is het belangrijk om 
de biodiversiteit in het park te vergroten, zodat bomen minder vatbaar zijn voor ziekten en deze 
ziekten geen grote gevolgen hebben op het park. 

De huidige bomenpopulatie in het midden, oosten en langs de snelweg bestaat voornamelijk uit 
(half)pioniersoorten (populieren en wilgen), die een relatief korte levensduur hebben. Als we daar de 
komende jaren niets aan doen, hebben we op de middellange termijn geen bomen meer in het 
Oosterpark. We willen naar een duurzaam bosbeheer waarin ook ruimte is voor duurzame 
houtsoorten, die ook de ruimte krijgen om te groeien en groot te worden.

1.2. De nieuwe inrichting van het Oosterpark mag geen negatief effect hebben op de geluidsbelasting 
op de woningen.

Uit de participatie is gebleken dat bewoners bang zijn dat de nieuwe inrichting een negatief effect 
heeft op de geluidsbelasting op de woningen. Het akoestisch onderzoeksbureau DGMR heeft daarom 
de akoestische effecten van het nieuwe ontwerp berekend (incl. geluidsscherm van 6 meter). Deze 
zijn vergeleken met de uitkomsten van het akoestisch onderzoek dat hoorde bij het raadsvoorstel over 
het geluidsscherm Oosterpark. Daaruit blijkt dat er geen toename is van het aantal geluidgehinderden 
door de nieuwe inrichting. Het rapport is toegevoegd in de bijlage.

7.1. De verschillende verkeersstromen op de Oosterparkweg (wandelen, fietsen, rijden) kunnen beter 
van elkaar worden gescheiden door de aanleg van een apart fietspad en wandelpad.

Dit is een oplossing die we in het begin hebben verkend en dit zou een mooie oplossing vormen voor 
de huidige problemen. Het profiel is echter veel te krap om aparte infrastructuur aan te leggen voor 
wandelaars, fietsers en auto’s. Er zijn diverse obstakels om een ruimer profiel te hanteren: de 
hoofdwatergang, eigendommen van particulieren, diverse bebouwing en hiervoor zouden ook bomen 
gekapt moeten worden. 

Uitvoering/vervolgstappen
De werkzaamheden voor de aanpak moeten goed worden afgestemd met de werkzaamheden voor 
het geluidsscherm en de Rowdies, maar ook met toekomstige onderhoudswerkzaamheden van 



6/10

Staatsbosbeheer. We willen voorkomen dat we bijvoorbeeld net nieuwe paden hebben aangelegd en 
dat deze weer kapot worden gereden in verband met de werkzaamheden. 

Ook zal samen met het Natuur- en Recreatieschap en Staatsbosbeheer worden gewerkt aan de 
verdere detailleringskeuzes van de aanpak en het opstellen van een beheerplan voor de toekomst. 
Het is belangrijk dat er een goed plan komt waarin het beheer en onderhoud wordt beschreven en 
waarmee de veranderingen in het Oosterpark ook goed worden onderhouden.

Evaluatie/monitoring
Op dit moment wordt er een nulmeting gedaan naar de fauna in het Oosterpark. De ecoloog heeft 
hiervoor een opzet gemaakt. De broedvogels, vlinders/libellen, marterachtigen en vleermuizen geven 
dan een aardig beeld van de biodiversiteit in het Oosterpark. Door dit elk jaar te doen, kunnen de 
effecten van de werkzaamheden en ingrepen op de biodiversiteit in beeld worden gebracht. 

Financiën
Aanpak Oosterpark

In 2021 wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de verplantbaarheid van de kansrijke bomen in de 
gebieden waar gekapt zal moeten worden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de bomen te 
verplanten en zal ook uitvoering daarvan plaatsvinden. Op de plekken waar dat mogelijk is, omdat er 
geen andere werkzaamheden plaatsvinden, zal ook al beplanting worden aangebracht ter 
compensatie van de bomen, die weg moeten voor het geluidsscherm en de Rowdies. Tevens werken 
we de communicatie over de veranderingen verder uit. We willen bijvoorbeeld op verschillende 
plekken in het Oosterpark via informatieborden de gebruikers op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. De verwachtte kosten hiervoor bedragen € 50.000 excl. BTW.

In 2022 en 2023 zullen de werkzaamheden voor het geluidsscherm en de Rowdies worden 
uitgevoerd. Voorafgaand en aansluitend aan deze werkzaamheden zullen onder andere de 
padenstructuur moeten worden aangepast of nieuw aangelegd en de halfverhardingspaden worden 
omgevormd met Stabilizer.

In 2022 is hiervoor € 550.000,- excl. BTW nodig met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2023 is hiervoor € 680.000,- excl. BTW nodig met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2024 gaan we aan de slag met het verbreden van de watergang, aanleg eilandjes en de aanleg van 
de vissteiger. Geraamde kosten hiervoor bedragen €  355.000,- excl. BTW met een gemiddelde 
afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2025: worden onder ander de pluklaan, rietput, hondenstrand en speelheuvel aangelegd. Ook 
zullen de halfverhardingspaden hier worden vervangen door paden met Stabilizer. De geraamde 
kosten hiervoor bedragen  € 910.000,-. excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2026 zullen onder andere de werkzaamheden aan het carré plaatsvinden. De kosten hiervoor 
bedragen € 125.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2027 zullen onder andere de parkeerplaats bij de kinderboerderij worden aangepast en de 
parkeerplaats bij de Pelikaan worden omgevormd. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 
110.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

In 2029 zullen naar verwachting de halfverhardingspaden in het westelijk deel worden vervangen door 
paden met Stabilizer. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 450.000,- excl. BTW met een 
afschrijvingstermijn van 20 jaar.
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In de periode 2026 tot en met 2031 zullen er ook jaarlijks werkzaamheden plaatsvinden voor het 
aanbrengen van mantelzoomvegetatie en verduurzaming van de bosvakken. De bedragen hiervoor 
zijn per jaar ongeveer € 45.000,- excl. BTW met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

De gemiddelde kapitaallasten bedragen vanaf 2032 € 198.600 per jaar.

Beheer en onderhoud Oosterpark

Staatsbosbeheer heeft samen met de gemeente een eerste indicatieve inschatting gemaakt van 
gevolgen voor het beheer van het gebied. De verwachting is dat de beheerlast van het Oosterpark na 
de voorgestelde Aanpak ongeveer gelijk zal zijn aan de beheerlast van de huidige situatie. Daarmee 
wordt niet voldaan aan de randvoorwaarde die het DB op 29 juni 2020 heeft uitgesproken dat er een 
daling moet zijn  van de onderhoud- en beheerkosten. Niettemin heeft het DB besloten de aanpak op 
deze wijze verder uit te werken. Dit gelet op het feit dat de gemeente bereid is fors te investeren in de 
aanpak en dat dit park van grote betekenis is voor de bewoners uit de gehele gemeente Ridderkerk.

Oosterparkweg

In 2027 gaan we de Oosterparkweg (vanaf de Zalm tot en met Kerkweg/Crocusstraat) tot de Geerlaan 
opnieuw inrichten als een "auto te gast"-straat/fietsstraat. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 
700.000,- excl. BTW.  Dit levert vanaf 2028 een gemiddelde kapitaallast per jaar op van € 40.000,- bij 
een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Subsidies

Er zullen zich in de loop van de jaren kansen voordoen om subsidie (van bijvoorbeeld provincie of EU) 
te ontvangen voor bepaalde aanpassingen in het Oosterpark. Veelal zal hierbij sprake zijn van 
cofinancierings-constructies. We kregen bijvoorbeeld onlangs een tip over het Fonds verbetering 
sportvisserijmogelijkheden. Deze kansen onderzoeken we en als we er gebruik van kunnen maken, 
zullen we dat ook doen.

Juridische zaken
Er wordt gewerkt aan een ontwerp-bestemmingsplan voor het Oosterpark. De terinzage legging vindt 
plaats voor de zomervakantie. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar van 2021 ter 
besluitvorming aan uw raad worden aangeboden.

Om de werkzaamheden voor de Rowdies en het geluidsscherm in 2022 te kunnen starten, zal de 
bomenkap in de winter van 2021 plaats moeten vinden (voor aanvang van het broedseizoen). 
Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd.

Duurzaamheid
De aanpak zorgt voor een toekomstbestendige inrichting van het Oosterpark met meer recreatie- en 
natuurwaarde, waardoor elke Ridderkerker nog vele jaren kan genieten van het Oosterpark.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Er is een maillijst van belangstellenden, die op de hoogte gehouden willen worden van de 
ontwikkelingen in het Oosterpark. Naast de gebruikelijke communicatie via website en Blauwkai, 
zullen zij ook een bericht krijgen over de besluitvorming.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in het Oosterpark zullen we hier via dezelfde kanalen over 
communiceren. Ook gaan we op verschillende plekken in het Oosterpark informatieborden plaatsen 
over de ontwikkelingen. Hiervoor stellen we nog een plan op.
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Bijlage 1 - aanpak-oosterpark-mei-2021.pdf  
2. Bijlage 2 - Participatieboekje.pdf  
3. Bijlage 3 - Akoestisch onderzoek.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
6 juli 2021

Zaaknummer:
168273

Onderwerp:
Aanpak Oosterpark

Commissie samen wonen
10 juni 2021

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 18 mei 2021,

BESLUIT:

1. De Aanpak Oosterpark vast te stellen.

2. Kennis te nemen van het participatieboekje.

3. In 2021 een budget van € 50.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de Aanpak 
Oosterpark.

4. In de periode 2022 - 2031 in totaal een investeringsbudget van € 3.450.000,- exclusief BTW 
beschikbaar te stellen voor de Aanpak Oosterpark.

5. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de Aanpak 
Oosterpark.

6. Het college opdracht te geven afspraken te maken met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
over het beheer en onderhoud van het vernieuwde Oosterpark.

7. De Oosterparkweg (Kerkweg/Crocusstraat) tot de aansluiting met de Geerlaan in te richten als een 
"auto te gast"-straat.

8. In 2027 een investeringsbudget van € 700.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de 
herinrichting van de Oosterparkweg.

9. Het college opdracht te geven om te starten met de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe 
inrichting van de Oosterparkweg.

10. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende financiële rapportage van 
2021 en de begroting 2022.



10/10


