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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Uw raad heeft in zijn vergadering van 22 november 2018 de Startnotitie Mobiliteitsplan vastgesteld. 
Daarin is een planning opgenomen, die door een aantal redenen wijzigt, deze zijn: 

Vanwege de onderlinge wisselwerking en relaties, dient de planning gelijk te zijn aan die voor het 
Ontwikkelperspectief Centrum. Ook die planning is aangepast. 
Het fietsonderzoek heeft later plaatsgevonden in verband met de voorjaarsvakantie en de slechte 
weersomstandigheden in die periode. 
In de beginfase is een aanbestedingsprocedure doorlopen met betrekking tot de externe 
advisering en begeleiding van het Mobiliteitsplan. Dit heeft qua beoordeling meer tijd gekost. 

Inzicht in de aangepaste planning 
Met onderstaande planning willen wij u inzicht geven in de gewijzigde planning om te komen tot het 
Mobiliteitsplan Ridderkerk. De stappen zoals aangegeven in de door uw vastgestelde Startnotitie 
Mobiliteitsplan zijn niet gewijzigd. 

Nr. Werkzaamheden Wanneer Te betrekken partners Betrokkenheid raad vanuit 
Startnotitie Mobiliteitsplan 

1. Voorbereiding proces september- 
(inhoud, partners, november 2018 
communicatie) 

2. Besluitvorming raad: 22 november 2018 
startnotitie 

3. Beleidsinventarisatie februari-maart 2019 Regiobijeenkomst 
professionele partners 
(o.a. PZH, MRDH, WSHD, 
buurgemeenten, 
vervoerders). 
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Nr. Werkzaamheden Wanneer Te betrekken partners Betrokkenheid raad vanuit 
Startnotitie Mobiliteitsplan 

4. Onderzoek: maart-april 2019 
- Fietsparkeeronderzoek 
centrum en wijkcentra 
- Fietstellingen op diverse 
kruispunten en wegvakken 
- Fietsenquête centrum en 
wiikcentra 

5. Strategische april-mei 2019 Bijeenkomst Stap 1 startnotitie: 
mobiliteitsvisie klankbordgroep RIB inventarisatiefase 

(samenstelling van interne 
vakdisciplines en externe 
stakeholders). 

6. Tactisch mobiliteitsplan mei-juli 2019 Bijeenkomst Stap 2 startnotitie 
klankbordgroep commissiebijeenkomst 
(samenstelling van interne voortgang en stand van 
vakdisciplines en externe zaken Mobiliteitsplan op 20 
stakeholders). juni 2019 

7. Uitvoeringsplan juli-september 2019 - Participatie in de wijken 
direct voor of na de 
zomervakantie. 
- Bijeenkomst 
klankbordgroep 
(samenstelling van interne 
vakdisciplines en externe 
stakeholders). 
- Regiobijeenkomst 
professionele partners 
(o.a. PZH, MRDH, WSHD, 
buurgemeenten, 
vervoerders). 

8. Besluitvorming - college 8 oktober 2019 

9. Besluitvorming - SW 14 november Stap 3 startnotitie 
raadscommissie 2019 

10. Besluitvorming - raad 21 november 2019 Stap 4 startnotitie 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te heb 
dat uw raad kan instemmen met de aangepas 

n geïn rmeerd. Zonder verdere reactie nemen wij aan 
planning. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethoude s van Ridderke , 
desecr -~~ debu~emee~e. 


