
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) EN BJORN ROS 
(D66/GROENLINKS) INZAKE WOP CENTRUM  
 
Voorgesteld: 16 oktober 2014 
 
Nr. 2014 – 4 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr. 78097, agendapunt 5, tot vaststelling van het WOP Centrum; 
 
overwegende dat: 
 

- omwonenden van de St. Jorisstraat al vele jaren verkeersoverlast ervaren;  
 

- voetgangers en fietsers de St. Jorisstraat als onveilig ervaren; 
 

- de afgelopen jaren diverse maatregelen zijn genomen om de verkeersoverlast in de 
St. Jorisstraat te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten; 

 
- deze maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad; 

 
- omwonenden bij herhaling aandringen op het nemen van verdere maatregelen en 

daartoe ook voorstellen hebben gedaan; 
 

- het autoluw maken van de St. Jorisstraat gepland staat voor 2019 en samenhangt 
met een aantal te nemen maatregelen uit het verkeerscirculatieplan;   
 

is van mening dat: 
 

- de ernst en duur van de overlast en de mate van verkeersonveiligheid van dien aard 
zijn dat tussentijdse maatregelen gerechtvaardigd zijn;  

 
verzoekt het college om: 
 

- met een voorstel te komen om in 2015 een pilot te starten om voor de duur van een 
half jaar te bezien of het instellen van eenrichtingsverkeer in de St. Jorisstraat, 
1) bijdraagt aan het verminderen van de door omwonenden ervaren 

verkeersoverlast, 
2) bijdraagt aan de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers, 
dit vooruitlopend op het plan om de St. Jorisstraat in 2019 autoluw te maken; 

 
- in het voorstel tevens aan te geven aan de hand van welke criteria de 

verkeerssituatie in andere straten wordt gemonitord als gevolg van het instellen van 
eenrichtingsverkeer in de St. Jorisstraat en hoe met eventuele knelpunten wordt 
omgegaan;  

 
- de buurt nadrukkelijk over de pilot te informeren en zoveel mogelijk bij de uitwerking 

daarvan te betrekken;  
 

- na afloop van de termijn de pilot samen met de raad en omwonenden te evalueren;  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 



De raadsleden, 
 
 
 
Jeroen Rijsdijk (PvdA)  Bjön Ros (D66/GroenLinks) 
 
 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 27: PvdA, D66/GL, EVR, CDA, SGP, VVD, P18P, CU, LR 
Tegen 0 
 
Afgedaan in de commissie Samen wonen d.d. 25 augustus 2016 met brief 1103719  

 

 

 
 
 
 
 


