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Betreft: concept Mobiliteitsplan Ridderkerk 2 4 JAN 2020 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Uw raad heeft op 22 november 2018 de startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk vastgesteld. Doel is: een 
vlotte bereikbaarheid van heel Ridderkerk (alle wijken en kernen), waarbij meer ruimte geboden wordt 
aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer en het niet-noodzakelijk autoverkeer wordt beperkt. 
Het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt kaderstellend bij de initiëring en uitvoering van concrete plannen en 
fungeert als beoordelingskader voor het college en de gemeenteraad. 

Aanvullend op de startnotitie is afgesproken dat het concept Mobiliteitsplan Ridderkerk in een 
commissievergadering ter consultatie wordt voorgelegd. 

Concept Mobiliteitsplan Ridderkerk 
In de bijlagen vindt u het concept Mobiliteitsplan Ridderkerk. 
Een vlotte bereikbaarheid van, naar en binnen heel Ridderkerk vinden wij belangrijk. Wij stimuleren de 
actieve mobiliteit door meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Het niet 
noodzakelijke autoverkeer willen wij beperken. Wij kiezen voor de fiets als volwaardig en vanzelfsprekend 
vervoersmiddel (bijvoorbeeld voor woon-werkverplaatsingen). Dit vraagt om een samenhangend 
Mobiliteitsplan met duidelijke keuzes, maar waarbij doelen op het gebied van economie, ruimte, 
duurzaamheid en de visie en uitwerking voor verschillende vervoerswijzen met elkaar verweven zijn. 
Hierbij zoeken we aansluiting op de regionale mobiliteitsdoelen (bijv. fiets, openbaar vervoer). 

Consultatie Commissie 
Wij stellen u voor het bijgaande concept Mobiliteitsplan Ridderkerk te bespreken tijdens de gezamenlijke 
commissievergadering Samen Wonen en Samen Leven van 11 februari 2020. 
Wij willen u de mogelijkheid geven om nog (bij) te sturen, voordat er definitieve besluitvorming plaatsvindt 
over het Mobiliteitsplan Ridderkerk in april 2020. 

• Koningsplein 1 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 



Vervolg 
Wij zijn voornemens het Mobiliteitsplan Ridderkerk voor te leggen in de commissievergadering van 2 april 
2020 en ter besluitvorming in de vergadering van uw ra op 16 april 2020. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebbe 

Hoogachtend, 
het college van burge 
de secretari , 

mw. A. Attema 


