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MOTIE VAN HET RAADSLID PETRA VAN NES – DE MAN (BURGER OP 1), JEROEN 
RIJSDIJK (PvdA) JORISSTRAAT ALS AUTO TE GAST WEG  
 
Voorgesteld: 7 juli 2020 
 
Nr. 2020 - 64 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 113337, agendapunt 10, tot het vaststellen van het Ontwikkelperspectief Centrum; 
 
overwegende dat: 
 
1. de Sint Jorisstraat een belangrijke straat is in de verbinding van winkels, bedrijven en (gratis 

parkeerruimte) Centrum – Noordenweg e.o. en als gevolg daarvan veel verkeer verwerkt; 
2. dit een smalle straat is met weinig ruimte voor auto’s, fietsers en voetgangers vanwege de 

historische bebouwing;  
3. deze straat slechts ca. 150 meter lang is en ca 8 meter breed; 
4. door bewoners van het oude centrum al jaren lang wordt gevraagd om verkeersluw maken van 

deze straat; 
5. in 2017 een pilot éénrichtingsverkeer is afgebroken en dus nooit enig effect teweeg heeft 

gebracht behalve de wetenschap dat ondernemers aan de Noordenweg e.o. slecht bereikbaar 
waren; 

6. in 2020  wordt gestart met een onderzoek naar het verbeteren van de verkeersstructuur 
Centrumring met meer ruimte voor voetganger, fietser en groen;  

 
is van mening dat: 
 
a. zowel het Mobiliteitsplan áls het Ontwikkelperspectief centrum mooie documenten zouden 

kunnen zijn om duidelijkheid te geven over de Sint  Jorisstraat;  
b. deze in beide documenten slechts benoemd wordt; 
c. een fietsstraat bedoeld is voor een combinatie fiets met beperkt autoverkeer of 

bestemmingsverkeer over niet al te lange afstand met ruimte voor voetgangers en  
deze bestemming mogelijk een oplossing is voor de verkeersproblemen in de  Sint Jorisstraat;  

 
verzoekt het college; 
 
1. bij het onderzoek naar verbeteren van verkeersstructuur Centrumring expliciet te onderzoeken 

of/hoe het mogelijk is van de Sint Jorisstraat een fietsstraat te maken, dan wel op een andere 
wijze tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van het oude centrum om de Sint 
Jorisstraat auto-luw te maken; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
Petra van Nes - de Man, Burger op 1  Jeroen Rijsdijk, PvdA 
 

Aangenomen Verworpen  

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


