
Motie 2022 - 20 

Motie veilige fietsenstallingen en bushaltes Rotterdamseweg 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. Ridderkerk het gebruik van het openbaar vervoer wilt stimuleren;

2. de bushaltes aan de Rotterdamseweg relatief veel gebruikte bushaltes zijn;

3. de huidige R-net route langs de Rotterdamseweg nog niet is voorzien van R-net bushaltes en

voldoende stallingsmogelijkheden die horen bij een R-net;

4. vanwege de Coronacrisis het aanbod van het openbaar vervoer in Ridderkerk is afgenomen;

is van mening dat: 

a. de huidige bushaltes en fietsenstallingen bij de bushaltes aan de Rotterdamseweg moeten

voldoen aan de voorwaarden die horen bij een R-net;

b. de huidige bushaltes en fietsenstallingen bij de bushaltes aan de Rotterdamseweg veiliger en

aantrekkelijker kunnen;

c. een veilige bushalte en fietsenstalling kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het

openbaar vervoer;

d. R-Net voorwaarden, camerabewaking, verlichting, goede stallingsmogelijkheden, fietskluizen

mogelijkheden zijn om een bushalte en/of fietsenstalling veiliger te maken.

e. het wenselijk is dat er ook plekken voor deelmobiliteit (deelscooter/ fiets) bij deze bushaltes

worden gerealiseerd.

verzoekt het college om: 

1. bij de Provincie Zuid-Holland en wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta erop aan te

dringen dat er alsnog werk wordt gemaakt van het inrichten van de bushaltes op de

Rotterdamseweg tot volwaardige R-net bushaltes;

2. hierbij als college na te gaan welke extra mogelijkheden er zijn om deze bushaltes en

fietsenstallingen naast de R-net voorwaarden veiliger en aantrekkelijker te maken door

bijvoorbeeld de inzet van camerabewaking, fietskluizen en plekken voor deelmobiliteit.



3. de gemeenteraad hierover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Victor Mijnders, CDA 

Björn Ros, PvdA/GROENLINKS 

Robert Kooijman, ChristenUnie  

Petra van Nes-de Man, BURGER OP 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Richard Swarttouw, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn veilige en aantrekkelijke bushaltes en fietsenstallingen aan de Rotterdamseweg 

Het college wordt verzocht er bij de Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta op 

aan te dringen dat de bushaltes, inclusief fietsenstallingen, worden ingericht als volwaardige R-net 

haltes.  

Het college wordt daarnaast verzocht na te gaan welke extra mogelijkheden er zijn om deze 

bushaltes en fietsenstallingen naast de R-net voorwaarden veiliger en aantrekkelijker te maken 

door bijvoorbeeld de inzet van camerabewaking, fietskluizen en plekken voor deelmobiliteit en de 

gemeenteraad hierover te informeren. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 28 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 0 
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