
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
Ridderkerk, 14-01-2020 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO, artikel 40)  reconstructie/renovatie Rijksstraatweg  
 
Geacht college, 
 
Voorafgaande aan de renovatie/reconstructie van de Rijksstraatweg is een inloopavond 
georganiseerd voor aanwonenden op 16 september jl. 
Veel aanwonenden geven aan de persoonlijke uitnodiging gemist te hebben, en het 
wijkoverleg heeft de uitnodiging pas op het laatste moment gekregen. De avond was dan 
ook slecht bezocht.  
  
Daar zijn tekeningen getoond van de aanpassingen aan een deel van de Rijksstraatweg 
(centrum Rijsoord) maar daarop stonden  geen dwarsdoorsneden. En er zouden ‘druppels’ in 
het asfalt gelegd worden om de snelheid te verminderen zoals die ook in de Populierenlaan 
bij West zijn aangebracht. Hier zijn echter hogere ‘druppels’ gelegd die de nodige overlast 
geven als het gaat om trillingen en geluidoverlast.  
 
Al tijdens de werkzaamheden is ter plaatse van een woning de afsluitband voor het 
verhoogde fietspad van een oprit-trottoir-band vervangen door een (Rijkswaterstaat) 
trottoir-band  (de eerste heeft een flauwe helling, de tweede een 45 graden helling) en is ter 
plaatse van het museum de handeling omgekeerd gerealiseerd. Dit heeft te maken met een 
oprit naar openbare gebouwen en privé oprit naar eigen erf. In beide gevallen was het 
fietspad al geasfalteerd.   
 
Ook is tijdens het werk heeft men de situatie ter hoogte van de Rijsoordsestraat aangepast 
omdat men een vriendelijke toegang voor fietsers niet had meegenomen in het ontwerp.  
 
Teven zijn (ook nog tijdens het werk) klachten gekomen van bewoners over het ontbreken 
van een trottoirbandband of verhoogd fietspad ter hoogte van de Linnenstraat zodat auto’s 
daar via het fietspad de ‘binnenbocht’ kunnen nemen. De paaltjes die daar in de oude 
situatie stonden op een verhoogde trottoirband, werden met regelmaat kapot gereden. Nu 
is het fietspad daar gelijk-vloers met de weg en staat er niets als afscheiding, dit kan een 
bijzonder gevaarlijke situatie op leveren voor de daar overstekende schoolkinderen.  
Ook hebben aanwonenden zich beklaagd over de hoge en steile ’45 graden trottoir banden’ 
die zij moeten passeren met de auto om op het eigen erf te kunnen komen. 
Deze klachten zijn NIET gehonoreerd.  
 
Daags ná oplevering zijn, n.a.v. klachten van de eigenaar van het museum, de ‘druppels’ voor 
het museum verwijderd vanwege trillingen. Deze lagen op korte afstand van het verhoogde 
oversteek-plateau, aangelegd voor een veiliger oversteken van de schoolkinderen bij de 
Linnenstraat.   
 



De ‘druppels’ bij het kinderdagverblijf de BRON worden grotendeels gemeden door er om 
heen te rijden via de bushalte-plaats. Dit geeft gevaarlijke situaties voor mensen die daar op 
de bus wachten en fietsers die komend vanuit de Mauritshoek daar de Rijksstraatweg 
oversteken.  
De oversteek locatie waar grote groepen scholieren vanuit Lombardijen gebruik maken, n.l. 
bij de Mauritsweg, heeft geen enkele markering voor een fiets-oversteek-route. Dit terwijl 
veel van de aanpassingen zijn gedaan juist ten behoeve van veiligheid en comfort van de 
fietsers.  
 
Over al deze punten hebben wij de volgende vragen:  
 

1. Waarom is niet veel beter gecommuniceerd en gesproken met aanwonenden over 
deze plannen en is aan degene die de avond wel hebben bezocht geen uitgebreide 
info gegeven bijvoorbeeld door dwarsdoorsneden te tonen en toe te lichten? 

2. Mogen ‘druppels’ en plateau op zo korte afstand van elkaar gelegd worden? 
3. Waarom zijn na een klacht, de ‘banden’ voor het museum direct aangepast en de 

‘druppels’ na een klacht direct verwijderd? 
4. Worden de ‘druppels’ bij het kinderdagverblijf vervangen door de druppels die lager 

zijn (en toegezegd) zodat ze veel minder vaak gemeden worden maar ook omdat 
deze veel minder geluidoverlast geven, of een andere vorm van snelheidsbeperking?  

5. Wordt er nog belijning gezet op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Mauritsweg om 
aan automobilisten duidelijk te maken dat ook dit een oversteekplaats is? 

6. Wie is verantwoordelijk voor de omissies in deze werkzaamheden en wie moet de 
herstelwerkzaamheden betalen zoals die nu al zijn uitgevoerd?  

 
 


