
Motie 2022 - 32 

Motie fietsbeugels bij de parkeerplaats Waalbos en entree Crezéepolder 

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 mooie natuur- en recreatiegebieden heeft;

2. deze voor veel inwoners gemakkelijk op de fiets bereikbaar zijn;

3. Ridderkerk volop inzet op meer gebruik van de fiets in plaats van de auto;

4. op verzoek van de raad in 2017 en 2021 de behoefte aan (meer) parkeerbeugels bij natuur- en

recreatiegebieden inzichtelijk is gemaakt;

5. er al veel fietsbeugels zijn geplaatst, maar nog niet bij de grotere natuurgebieden in het

buitengebied (Waalbos en Crezéepolder), omdat dit in overleg moet met de

beheerders/eigenaren daarvan;

6. bij de twee parkeerterreinen bij het Waalbos aan het begin Waalweg en Langeweg en bij de

Crezéepolder zijde Drievliet bij de toegang en zijde Oostendam toegang ‘struinpad” ook

fietsbeugels gewenst zijn voor een goede vorm van fietsen stallen;

7. er bij de Surfbocht bij het Waalbos al wel dergelijke beugels staan;

8. op de gehele Oostmolendijk en langs de Waalweg een parkeerverbod geldt, waardoor mensen

vooral met de fiets de gebieden zullen bezoeken;

is van mening dat: 

a. de politie en verzekeringen adviseren twee sloten te gebruiken, één om de fiets zelf op slot te

zetten en één om deze ergens aan vast te zetten;

b. veel mensen op e-bikes fietsen, die een grotere kans hebben gestolen te worden;

c. fietsbeugels of een fietsenstalling voorkomt dat fietsen tegen (daarvoor niet gemaakte)

afrastering voor dieren wordt gezet en dat fietsen omvallen;

verzoekt het college om: 

1. in overleg met de beheerders/eigenaren van het Waalbos en de Crezéepolder te kijken waar

fietsbeugels geplaatst kunnen worden en hoeveel wenselijk zijn;



2. over te gaan tot plaatsing hiervan als dit past binnen het budget voor straatmeubilair en anders 

de raad een voorstel te doen om budget beschikbaar te stellen; 

3. de raad te informeren over de uitvoering;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn fietsbeugels bij het Waalbos en de Crezéepolder. 

Het college wordt verzocht in overleg met de beheerders/eigenaren van het Waalbos en de 

Crezéepolder te kijken waar fietsbeugels geplaatst kunnen worden en hoeveel wenselijk zijn en 

over te gaan tot plaatsing hiervan.  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 20 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Partij 18PLUS, 

ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 8 (SGP, Leefbaar Ridderkerk) 
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