
 

Amendement 2021 - 38 

Amendement Aanpak Oosterpark – Fietspad Oosterparkweg 

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld  

a. in het raadsbesluit beslispunt 7 dat luidt: 

7. De Oosterparkweg (Kerkweg/Crocusstraat) tot de aansluiting met de Geerlaan in te richten 

als een "auto te gast"-straat. 

te wijzigen in:  

7. De Oosterparkweg, vanaf de Zalm, tot aan de Geerlaan (inclusief de Kerkweg/Crocusstraat) 

in te richten als 30 km/uur weg met een vrijliggend fietspad.  

b. in de Aanpak Oosterpark op p.13 twee keer het woord ‘fietsstraat’ te vervangen door ’30 

km/uur weg met een vrijliggend fietspad’ en de foto’s van ‘de fietsstraat’ te laten vervallen 

2. Aanleiding 

Het voorstel tot vaststelling van de Aanpak Oosterpark.  

3. Aspecten 

Inwoners hebben aangegeven dat er te hard gereden wordt aan de Oosterparkweg en dat men 

daardoor fietsen op de weg als onveilig ervaart. 

Het verkeerde gebruik van de Oosterparkweg wordt niet opgelost met de inrichting als auto-te-

gast-weg.  

De weg versmallen als onderdeel van de inrichting als 30 km/uur weg draagt wel bij aan 

snelheidsreductie. 

De veiligheid van de fietsers kan verder worden bevorderd door parallel aan de Oosterparkweg 

een vrijliggend fietspad aan te leggen.  

4. Aanpak/Uitvoering 



De tekst van het raadsbesluit en de Aanpak Oosterpark wordt gewijzigd. 

De Oosterparkweg versmallen tot een breedte waar auto’s elkaar net kunnen passeren. 

Een vrijliggend fietspad parallel aan de Oosterparkweg aan te leggen.  

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 

Hiervoor het gereserveerde budget voor de inrichting auto-te-gast-weg te gebruiken 

Het raadslid,  

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 168273 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is de inrichting van de Oosterparkweg.  

De raad wordt voorgesteld de Oosterparkweg in plaats van in te richten als fietsstraat te 

versmallen voor auto’s en er een vrijliggend fietspad parallel naast te leggen. 

Uitslag stemming 
Het amendement is verworpen. 

Stemverhouding 
Tegen: 26 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Partij 

18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Voor: 1 (Burger op 1) 
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