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Geachte heer Ros, 

Op 30 januari heeft u schriftelijke vragen gesteld over het weghalen van verlichting bij het fietspad A 15 
langs Nieuw Reijerwaard. Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan. 

Vraag 1. Tijdens de werkzaamheden aan o.a. de fietspaden door Nieuw Reijerwaard is er verlichting 
geplaatst bij het fietspad wat langs de A 15 loopt om Nieuw Reijerwaard heen. Een deel van dit fietspad 
wordt bovendien gebruikt als doorgang naar Rotterdam Zuid. Deze verlichting werd als prettig ervaren 
door vele fietsers die dit traject dagelijks afleggen; juist tijdens de donkere dagen. Echter, zo snel als 
deze verlichting was geplaatst, zo snel was het plots ook weer verdwenen. 
Is het College op de hoogte van het plaatsen en verwijderen van de verlichting op het fietspad rondom 
Nieuw Reijerwaard? 
Antwoord 
Wij zijn hiervan op de hoogte. Gedurende de werkzaamheden aan de Verbindingsweg is het fietsverkeer 
tijdelijk omgeleid over het genoemde fietspad. In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard (GRNR) is deze tijdelijke verlichting geplaatst. 

Vraag 2. Kan het College toelichten waarom de verlichting op dit donkere fietspad weer is weggehaald? 
Antwoord 
De verlichting is, in opdracht van GRNR, tijdelijk geplaatst. Zie het antwoord op vraag 1. 
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Vraag 3. Ziet het college mogelijkheden om permanente verlichting te plaatsen bij dit fietspad aangezien 
fietsers hier baat bij hebben? 
Antwoord 
De gemeente is niet de wegbeheerder van het betreffende fietspad. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het 
Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Wij hebben de vraag daarom voorgelegd aan WSHD en hebben 
de volgende reactie ontvangen: 
Wij hanteren het beleid dat alleen openbare verlichting wordt geplaatst als dit voor de verkeersveiligheid 
noodzakelijk is. In de loop der jaren is als gevolg van het plaatsen van geluidsschermen en groeien van 
de beplanting en bomen het 'strooilicht' vanaf de autosnelweg beperkt. Daarmee is het op sommige 
plaatsen donkerder geworden. Nog voor de zomer zal op grote delen van het fietspad groot onderhoud 
worden gepleegd. Dan zal er ook aanvullende belijning worden aangebracht die de contouren van het 
fietspad meer benadrukt. Het plaatsen van sociale verlichting is wat ons betreft dus niet aan de orde. 
Overigens is het, met de nieuwe Verbindingsweg, voor fietsers ook mogelijk een verlichte route te rijden 
(al betekent dat omrijden). 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, dJ burgemeester, 
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w. A. Attema 


