
 

Motie 2021 - 113 

Motie fietsbeugels in natuur- en recreatie gebieden 

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. Ridderkerk verspreid over de gemeente mooie natuur- en recreatiegebieden heeft; 

2. deze voor veel inwoners gemakkelijk op de fiets bereikbaar zijn; 

3. Ridderkerk volop inzet op meer gebruik van de fiets in plaats van de auto; 

is van mening dat: 

a. veel mensen tegenwoordig op dure fietsen rijden die ze niet zo maar overal veilig kunnen 

stallen;  

b. de politie fietsers adviseert twee sloten te gebruiken, één om de fiets zelf op slot te zetten en 

één om deze ergens aan vast te zetten; 

verzoekt het college om: 

1. inzichtelijk te maken bij welke ingangen van natuur- recreatie gebieden behoefte is aan (meer) 

fietsbeugels; 

2. de raad voorafgaand aan de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 te informeren over de 

uitkomsten, wat betreft locaties, aantallen en kosten, en de benodigde middelen op te nemen 

in de ontwerpbegroting 2022; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 324422 

Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 



Samenvatting 
Onderwerp is fietsbeugels in natuur- en recreatiegebieden.  

Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken bij welke ingangen van natuur- recreatie gebieden 

behoefte is aan (meer) fietsbeugels, de raad daarover vóór de begrotingsraad te informeren en de 

benodigde middelen op te nemen in de ontwerpbegroting 2022. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 18 (VVD, GroenLinks, CDA, D66, Burger op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 9 (Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP) 
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