
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp: Herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk 

 Vergaderdatum: donderdag 2 september 2020 

 Steller en fractie: Melindy Dirks en Björn Ros, GroenLinks Ridderkerk 

 Portefeuillehouder: dhr. H. van Os 

 Datum indiening vraag bij griffie: dinsdag 1 september 2020 

 Datum ontvangst beantwoording college:  

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

De inrichting van de parkeerplaatsen aan de Rembrandtweg in de tekening is anders dan in het 

ontwerp van Rembrandtweg fase 1. In de tekening van de herinrichting van deelgebied 1 lijkt het 

alsof er meer parkeerplaatsen ten koste van het groen rond de Blaak-wetering komen.  

A). Wat wordt/is het juiste ontwerp van de parkeerplaatsen aan de Rembrandtweg? 

B). Kunt u ons van een tekening voorzien van het juiste ontwerp? 

Vraag 2 

Het trottoir aan de west-kant wordt verschoven van langs de begraafplaats naar tussen de 

parkeerplaatsen in. Zonder aanpassing moeten bewoners uit de wijk (ten westen van de Frans 

Halsstraat) straks het zebrapad oversteken en vervolgens zonder zebrapad nogmaals een drukke 

weg oversteken. Met oog op het aantal ouderen in deze wijk is GroenLinks bang dat dit voor 

gevaarlijke situaties zal zorgen.  

Wordt i.v.m. het verplaatsen van het troittoir ook rekening gehouden met het verplaatsen van het 

zebrapad? 

Vraag 3 

Waarom is er in de fasering van het centrumplan gekozen om de parkeerplaats de hoogste 

prioriteit te geven, Dus boven de investeringen in het winkelhart. 

Is deze prioritering ook gecommuniceerd met de BIZ winkelhart? 



Heeft het college overwogen de fasering van het centrumplan aan te passen nu de eerste 

gevolgen van de COVID19 crisis financieel zichtbaar worden? 

Antwoord 3 

Heeft de COVID19 crisis en de economische gevolgen daarvan, invloed gehad op het wel of niet 

laten doorgaan van dit plan. Dan doelen wij op de investering en de mogelijk niet sluitende 

begroting de komende jaren. 

Vraag 4 

Hoeveel gratis en betaald parkeerplaatsen komen er terug in de nieuwe situatie t.o.v. de oude?  
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