
MOTIE VAN HET RAADSLID PETER MEIJ (CDA) EN HANS IPSKAMP (LEEFBAAR) INZAKE 
VEILIGE EN LEEFBARE STRAAT. 

Voorgesteld 23 september 2013 

Nr.2013 - 128 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 267, agendapunt 3, inzake Erfgoedbeleid Ridderkerk; 

constateert dat: 

-  de historische en niet-onderheide woningen in het historische centrum schade ondervinden 
door trillingen als gevolg van frequent zwaar vrachtverkeer; 

- het vrachtwagenverbod in de St. Jorisstraat onvoldoende wordt gehandhaafd door de politie;  
-  er nog geen zicht is op een structurele oplossing voor een goede verkeersontsluiting van het 

centrum; 
- er in 30 km zones in Ridderkerk regelmatig te hard wordt gereden en er onvoldoende wordt 

gehandhaafd door de politie; 
 
is van mening dat: 

- preventie bóven repareren gaat; 
- de verantwoordelijkheidsgedachte bóven de aansprakelijkheidsgedachte gaat; 
- er in het oude centrum en elders in Ridderkerk consequent en daadwerkelijk gehandhaafd zou 

moeten worden door de politie; 
- het lokale gezag beslist over de lokale prioriteitsstelling. Als het lokale gezag aanleiding ziet 

om te handhaven in de St. Jorisstraat, maar ook in 30 km zones, de politie daartoe kan 
worden ingezet; 

- er op het terrein van kleine overtredingen die de leefbaarheid aantasten een aanvullend 
instrument bestaat: de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA); 

- de bevoegdheden van deze BOA’s, helaas, als het gaat om de verkeersveiligheid, beperkt zijn 
tot het optreden ten aanzien van stilstaand verkeer, zoals bij fout parkeren.   

 

verzoekt het college dan wel de burgemeester, 

- prioriteit te geven aan de handhaving door de politie van het vrachtwagenverbod in de 
St. Jorisstraat en in 30 km zones in Ridderkerk; 

- aan te dringen op het gebruik van lichtere vuilophaalwagens in het oude centrum; 
-  er bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie op aan te dringen om BOA’s ruimere 

bevoegdheden te geven t.a.v. de verkeershandhaving;  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 

P.W.J. Meij (CDA)   J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk) 

Aangenomen Verworpen
 

 

Stemverhouding:  

Voor 16: CDA, LR, VVD, PvdA, gK 

Tegen 9: CU, D66/GL, SGP 
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