
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen wonen en Samen leven 

Vergaderdatum: 7 februari 2019 

Steller en fractie: Victor Mijnders, CDA 

Agendapunt: 4. Verbeteren verkeersveiligheid Ringdijk tussen Randweg en Industrieweg. 

Portefeuillehouder: P. Meij 

Datum indiening vraag bij griffie: 5 februari 2019 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 6 februari 2019 

 

 

Vraag 1  
Waarom is het krediet voor de fietshighway Koninginnenweg niet gebruikt? 

 
 

Antwoord  
Hierover staat onderstaande tekst in een raadsinformatiebrief van 15 januari 2015: 
De realisatie van dit project stond oorspronkelijk gepland in 2015, in samenhang met de aanleg van de 
Ridderkerklijn. Omdat langs de Koninginneweg fietspaden van redelijke kwaliteit liggen hoeft aan dit 
project geen prioriteit te worden gegeven. De realisatie staat nu gepland in  –op zijn vroegst- 2018. 

 

Vraag 2 
Betekent het gebruiken van het krediet van de Koninginneweg voor de Ringdijk dat er geen fietshighway 
meer komt op de Koninginneweg? 
 

Antwoord 
Het aanleggen van de fietshighway had een sterke relatie met de aanleg van de Ridderkerklijn. Inmiddels 
zijn er andere beleidsplannen in ontwikkeling, zoals het Centrumplan en het Mobiliteitsplan, waar de 
Koninginneweg een sterke relatie mee heeft. De visieontwikkeling voor de Koninginneweg wordt 
meegenomen in het Centrumplan en Mobiliteitsplan. Of de Koninginneweg wel of geen fietshighway 
wordt staat daarmee nu nog niet vast. 
 

Vraag 3 
Zijn er nog meer kredieten, zoals die voor de fietshighway op de Koninginneweg, die in Ridderkerk al 
voor een langere tijd gepland staan, maar nog niet in de planning staan om gebruikt te worden? 
 

Antwoord 
Dergelijke kredieten zijn er niet. 
 

Vraag 4 
Waarom wordt er gekozen om naast de F15 ook een fietspad te leggen op de rijweg van de Ringdijk? 
 

Antwoord 
De snelfietsroute (F15) op de kruin van de dijk heeft een regionale functie en zal gebruikt worden door 
de regionale fietser.  
 



 

De huidige rijbaan van de Ringdijk wordt gebruikt door de bewoners en lokale fietsers. Bewoners van de 
Ringdijk hebben aangegeven dat zij de Ringdijk, voor voornamelijk fietsers, als onveilig ervaren. Met het 
aanbrengen van de rode stroken op de rijbaan, krijgt de fietser een eigen plek op de rijbaan.  
 

Vraag 5 
Hoort de toekomstvisie van Ridderkerk 2035 ook niet bij 'relatie met beleidskaders'? 
 

Antwoord 
Ervan uitgaande dat u hiermee bedoeld de Omgevingsvisie Ridderkerk dan hoort deze inderdaad te 
staan bij ‘relatie met beleidskaders’.   

Vraag 6 
Is een mogelijk gevolg, van het aanleggen van drempels op de ringdijk, dat er extra trillingsoverlast zal 
ontstaan voor de bewoners? 
 

Antwoord 
Op de Ringdijk staan verschillende type woningen. Er staan oude niet onderheide woningen en nieuwere 
wel onderheide woningen. De drempels worden aangelegd ter hoogte onderheide woningen, om overlast 
van trillingen bij de oudere woningen te voorkomen.  
De drempels worden aangelegd volgens de richtlijnen van de CROW die passen bij een 30 km per uur 
weg. 
 

Vraag 7 
In de kanttekeningen wordt genoemd dat: een 30 km weg zich kenmerkt door klinker verharding en dat 
dit logischerwijs niet mogelijk is op de Ringdijk. Heeft, het niet kunnen leggen van klinker verharding, 
gevolgen voor het rijgedrag op de Ringdijk? 
 

Antwoord 
We verwachten dat het aanleggen van de drempels en de rode stroken voor fietsers een positief effect 
hebben. We verwachten dat de gereden snelheden van de overige weggebruikers omlaag gaan door het 
visueel versmallen van de rijbaan door het aanbrengen van de rode stroken.    
 

Vraag 8 
In verband met het stormseizoen (oktober-april) is het mogelijk dat het project uitloopt tot in 2020. Zorgt 
dit voor extra overlast voor bewoners en gebruikers van de Ringdijk? 
 

Antwoord 
Het kan zijn dat de werkzaamheden aan de snelfietsroute op de kruin van dijk uitlopen tot in 2020. Het 
stormseizoen heeft geen effect op de werkzaamheden op de huidige rijbaan, omdat deze geen onderdeel 
is van de dijkconstructie. De overlast voor de bewoners is hierdoor minimaal. 
 

 


