
 

Motie 2021 - 126 

Motie Rolstoelvriendelijke picknickplaatsen 

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. iedereen in Ridderkerk mee moeten kunnen doen; 

2. de Ridderkerkse gemeenteraad op 18 februari 2016 de motie ‘Uitvoering VN verdrag inzake 

rechten van mensen met een handicap’ heeft aangenomen; 

3. de Ridderkerkse gemeenteraad op 7 november 2019 de motie inzake ‘Het manifest ‘Iedereen 

doet mee’ heeft aangenomen; 

4. de gemeente Ridderkerk het manifest ‘Iedereen doet mee’ op 30 september 2020 heeft 

ondertekend; 

5. in Ridderkerk er weinig tot geen mogelijkheden zijn tussen rolstoelgebruikers en niet-

rolstoelgebruikers om elkaar op dezelfde ooghoogte te ontmoeten; 

6. bijvoorbeeld in het Oosterpark een picknickweide gerealiseerd wordt (Aanpak Oosterpark);  

is van mening dat: 

a. geschikte openbare voorzieningen voor rolstoelgebruikers bevorderen dat zij ten volle kunnen 

meedoen aan het maatschappelijke leven; 

b. er in de openbare ruimte en met name de parken weinig mogelijkheden zijn waar 

rolstoelgebruikers en niet-rolstoelgebruikers elkaar op gelijk hoogte kunnen ontmoeten; 

c. dit gerealiseerd kan worden door o.a. rolstoelvriendelijke picknicktafels aan te schaffen en te 

plaatsen; 

d. het prijsverschil tussen ‘gewone’ picknicktafels en rolstoelvriendelijke picknicktafels minimaal is; 

verzoekt het college om: 

1. bij aanschaf van meubilair voor de verschillende parken in Ridderkerk, waaronder het 

Oosterpark, binnen het bestaand budget, ook over te gaan tot de aanschaf van 

rolstoelvriendelijk meubilair, zoals bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke picknicktafels; 



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk                                  Erna de Wolff, ChristenUnie Ridderkerk 

Björn Ros, GroenLinks Ridderkerk                               Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk                                   Daan Kardol, SGP Ridderkerk 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is rolstoelvriendelijk meubilair, waaronder picknicktafels. De raad wordt voorgesteld 

het college te verzoeken om bij de aanschaf van meubilair voor de verschillende parken in 

Ridderkerk, waaronder het Oosterpark, over te gaan tot aanschaf van rolstoelvriendelijk meubilair. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 5 (Partij 18PLUS) 

Afdoening 
Afgedaan in de commissie Samen leven van 13 januari 2022 n.a.v. raadsinformatiebrief d.d. 12 

december 2021 eerste reactie aangenomen moties begrotingsraad. 


	Inhoud van de motie
	Algemene informatie
	Samenvatting
	Uitslag stemming
	Stemverhouding
	Afdoening

