
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETRA VAN NES- DE MAN (ECHT VOOR RIDDERKERK), 

ARIANNE RIPMEESTER (PvdA), GERT VAN NES (LEEFBAAR RIDDERKERK) EN HANS 

IPSKAMP (GROEP IPSKAMP) INZAKE CONTINUERING BUSLIJN 601 

 

Voorgesteld: 23 november 2017 

 

Nr. 2017 – 150 

 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de raadsagenda voor de 

vergadering van 23 november 2017; 

 

overwegende dat: 

 

1. buslijn 601 onmisbaar is geworden in Ridderkerk; 

2. deze in 2006 is opgezet vanuit Rijsoord en met veel betrokken en kwalitatief goede  chauffeurs tot 

een succesvolle lijn is geworden; 

3. wij deze Ridderkerkse chauffeurs een warm hart toedragen; 

4. er op dit moment onvrede bij de vrijwilligers is over de samenwerking en communicatie met 

Wijkbus IJsselmonde dit gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van lijn 601; 

 

constaterende dat: 

 

a. in Albrandswaard met lijn 602 een goed werkende organisatiestructuur aanwezig is;  

b. er in Barendrecht al afspraken zijn gemaakt over een lijn 603; 

c. met deze twee lijnen en lijn 601het hele gebied van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

wordt bediend; 

 

is van mening dat: 

 

buslijn 601 voor Ridderkerk behouden moet blijven, mét de huidige chauffeurs die zich met toewijding 

voor dit project inzetten; 

 

verzoekt het college om: 

 

1. te onderzoeken:  

a. welke mogelijkheden er zijn om de organisatie rondom 601 zodanig te verbeteren dat het 

werkplezier van de vrijwilligers terug komt; 

b.  of lijn 601 behouden kan blijven door wat organisatie betreft bij lijn 602 aan te sluiten; 

1. welke stappen daarvoor genomen moeten worden; 

2. welke kosten daarmee samenhangen; 

 

2. de uitkomst van dit onderzoek vóór de raad van 14 december aan de raad mee te delen, en indien 

nodig de raad een voorstel te doen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden, 

 

 

 

Petra van Nes- De Man  Arianne Ripmeester  Gert van Nes  Hans Ipskamp 

Echt Voor Ridderkerk  PvdA   Leefbaar Ridderkerk Groep Ipskamp 

 



 

Aangenomen Verworpen
 

Agendapunt 11 van de raadsvergadering 23 november 2017 

Stemverhouding:  

Voor 24: EvR, PvdA, LR, GI, D66/GL, VVD, SGP, CDA 

Tegen 3: CU 

 

Afgedaan in commissie Samen leven d.d. 4 juni 2018 met afdoeningsbrief no. 1318780 

 

 


