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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken: 2013 – 260, agendapunt 9, tot het instemmen met de 
reconstructie van het kruispunt Rijnsingel – Kievitsweg conform variant 1; 
 
constateert dat: 
1. het waterschap de verantwoordelijke is voor het nemen van maatregelen ten aanzien van 

de paralleloversteek over de Rotterdamseweg (noord-zuid) (zie blz. 3, bij 3.2.3 d); 
2. deze oversteek bestemd voor alle verkeer wordt omgevormd en uitsluitend bruikbaar 

wordt voor (brom-)fietsers en voetgangers; 
3. het gevolg is dat bewoners en ondernemers aan de Kruisweg met hun auto’s om moeten 

rijden via Rotterdam als zij naar Bolnes willen reizen; 
4. de oversteek volgens het voorstel wordt verplaatst in de richting van het  kruispunt 

bestemd voor autoverkeer. 
 
is van mening dat: 
1. dit een exercitie die voor de oudere en minder mobiele belanghebbende bewoners, zeker 

in het geval van een calamiteit, een te onverantwoord hoge belasting op zal leveren; 
2. de bereikbaarheid van de parallelweg voor hulpdiensten wordt beperkt; 
3. de verplaatsing van het kruispunt in de richting van het kruispunt bestemd voor 

autoverkeer in verband met de verminderde opstelruimte aan de zijde van de A38 voor 
(brom) fietsers geen verbetering van de veiligheid oplevert, en daarnaast ook onnodig 
kostbaar is. 

 
verzoekt het college: 
a. met het waterschap in overleg te treden om bij de reconstructie de paralleloversteek over 

de Rotterdamseweg (noord-zuid) beschikbaar te houden voor gemotoriseerd verkeer met 
dien verstande dat dit bestemmingsverkeer betreft; 

b. de huidige oversteek in stand te houden; 
c. als dit niet mogelijk is met het waterschap in overleg te gaan om bij de reconstructie de 

oversteekplaats geschikt te maken voor gebruik door hulpdiensten in geval van 
calamiteiten; 

 
draagt de griffier op een afschrift van deze motie toe te sturen aan het college van Dijkgraaf 
en Heemraden van het Waterschap Hollandse Delta; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
P. Boertje (VVD) 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Tegen: LR, SGP, CU, D66/GL, PvdA, CDA, gK 
Tegen 2: VVD 

 


