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AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Amendement inzake Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 
 
 
1. Voorstel  
U wordt voorgesteld 
a. beslispunt 1. ‘De rotonde Populierenlaan-Fakkel en de rotonde Populierenlaan-Sportlaan voor 

fietsers volledig in twee richtingen berijdbaar te maken.’ 
 

te wijzigen in  
 

1. ‘Een vrij liggend fietspad en voetpad aan te leggen aan de westzijde van de Populierenlaan 
(kantoren-woningen) en dat aan te sluiten op de rotonde Populierenlaan-Fakkel en de rotonde 
Populierenlaan-Sportlaan.’ 

 
b. beslispunt 4 ‘Langs de Populierenlaan tussen de rotonde Fakkel en de rotonde Sportlaan aan 

de oostzijde van het tweerichtingenfietspad een voetpad aan te leggen.’ 
 

te wijzigen in 
 

4. ‘Het dubbele fietspad aan de oostzijde langs de Populierenlaan tussen de rotonde Fakkel en 
de rotonde Sportlaan te splitsen in een eenrichtingsfietspad en een voetpad.’  

 
2. Aanleiding 
Het voorstel tot verbetering van de bereikbaarheid sportpark Reijerpark. 
 
3. Aspecten 
De voorgestelde maatregel voor het verbeteren van de bereikbaarheid levert een gevaarlijke 
situatie op. De rotondes in twee richtingen berijdbaar maken is gevaarlijk voor de fietsers omdat de 
gemiddelde automobilist fietsverkeer van twee kanten niet kan overzien en dus ook gevaarlijk voor 
de automobilisten.  
 
Het is voor de hand liggend een fietspad en voetpad aan beide zijden van de rijbaan aan te leggen. 
Dat sluit aan bij de situatie van de rotonde Sportlaan-Populierenlaan richting de rotonde 
Populierenlaan - Burg. De Zeeuwstraat waar al een fietspad en voetpad  ligt aan beide zijden van 
de rijbaan. 
 
Door het aanleggen van een extra fietspad hoeven fietsers minder over te steken.  
 
Er is voldoende ruimte voor een extra fietspad.  
 
 
 



 
 

  

  

 
 
 
 
Met een fietspad en voetpad aan de westzijde van de Populierenlaan is een tweerichtingsfietspad 
aan de oostzijde niet nodig en kan deze worden gesplitst in een fietspad en een voetpad. Een extra 
apart voetpad aanleggen is dan niet nodig. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
In plaats van de rotonde Populierenlaan-Fakkel en de rotonde Populierenlaan-Sportlaan voor 
fietsers volledig in twee richtingen berijdbaar te maken wordt een vrij liggend fietspad en voetpad 
aangelegd aan de westzijde van de Populierenlaan (kantoren-woningen) en aangesloten op de 
rotonde Populierenlaan-Fakkel en de rotonde Populierenlaan-Sportlaan  
 
Het dubbele fietspad aan de oostzijde van de populierenlaan wordt gesplitst in een fietspad en een 
voetpad. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Door af te zien van het in twee richtingen berijdbaar maken van de fietspaden op de rotondes en  
af te zien van het aanleggen van een voetpad aan de oostzijde van de populierenlaan blijft geld 
over binnen de voorgestelde kredietaanvraag. 
In dit amendement wordt uitgegaan dat de aanleg van het fietspad en voetpad binnen het 
voorgestelde investeringskrediet mogelijk is. Zo niet, wordt het college verzocht de raad een nader 
voorstel te doen voor aanvulling van het krediet. 
 
 
Het raadslid,  
 
 
……. 
Petra van Nes- de Man  
Echt voor Ridderkerk 
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Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Tegen 21: PvdA, SGP, VVD, P18P, CDA, LR, D66/GL, CU 
Voor 5: EvR 
 

 
 
 
 


