AMENDEMENT

Aan de gemeenteraad

2020 – 18
AMENDEMENT

Onderwerp: Amendement inzake Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 - ontsluiting
parkeerplaats Ridderhof

1. Voorstel
U wordt voorgesteld de tekst in het Ontwikkelingsperspectief Centrum Ridderkerk 2035 op p.44:
“Ook dit autovrije entreeplein is een groene veilige plek voor fietsers en voetgangers. Auto’s rijden via de
Frans Halsstraat naar de parkeerplaats Ridderhof. “
te vervangen door:
“Op dit plein en de weg delen voetgangers, fietsers en automobilisten de ruimte in een fietsstraat. Het
autoverkeer langs de lange zijde van begraafplaats Rusthof, wordt in één richting naar de Geerlaan geleid.”
2. Aanleiding
Het voorstel tot het vaststellen van het Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035.
3. Aspecten
De Frans Halsstraat als enige duidelijke in- en uitgang van het grote parkeerterrein maakt het gebied
kwetsbaar bij calamiteiten en het geeft een toename van verkeer aan de Frans Halsstraat.
Met een tweede duidelijke ontsluiting om het gebied te kunnen verlaten, kunnen in geval van een calamiteit
hulpdiensten sneller ter plaatse zijn en vertrekken en kunnen mensen makkelijker wegkomen.
Door een deel van het verkeer door te leiden naar de Geerlaan wordt de Frans Halsstraat minder belast.
Bij een eenrichtingverkeer wordt de verkeersstroom overzichtelijk en door het plein en de straat in te richten
als fietsstraat geeft dit veiligheid en duidelijkheid voor de fietsers en meer ruimte voor voetgangers. Ook op
de dagen dat er markt is.

4. Aanpak/Uitvoering
Bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting deelgebied 1 (Jan Steenstraat en parkeerplaats
Ridderhof) in 2020 en het ontwerp voor de herinrichting van deelgebied 5 (entreeplein Lagendijk) in 2022
wordt uitgegaan van de aangegeven punten.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
-

Het raadslid,

Petra van Nes- de Man, Burger op 1
Betreft raadsvoorstel nr. 113337
Behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2020
Aangenomen

Verworpen

Stemverhouding:
Tegen 24: VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS, Leefbaar
Ridderkerk.
Voor 5: D66, Burger op 1, PvdA.

