
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 26 februari 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO art. 40) inzake overlast verkeersdrempels Ringdijk 
 
Geacht college,  
 
In 2019 zijn een aantal maatregelen genomen op de Ringdijk die de verkeersveiligheid van 
met name fietsers moeten vergroten, zoals de aanleg van verkeersdrempels. Omwonenden 
hadden in 2017 in de commissie Samen Wonen aangegeven dat automobilisten veel te hard 
reden op de Ringdijk. Dit bleek ook uit verkeersmetingen van de gemeente. De PvdA 
Ridderkerk heeft nu van een aantal direct omwonenden gehoord dat de aangelegde 
verkeersdrempels voor overlast zorgen. Het gaat dan vooral om lawaai en trillingen. Dit komt 
doordat de verkeersdrempels volgens omwonenden te smal zijn, waardoor je een doffe 
dreun hoort en trillingen voelt als automobilisten over de verkeersdrempels rijden. Ook als zij 
hun snelheid hebben aangepast.  
 
Daarnaast zijn op de eerste paar honderd meter van de weg vanaf de verkeersblokken of in 
de omgekeerde richting vanaf de laatste verkeersdrempel geen verkeersdrempels 
neergelegd. Omwonenden geven aan dat op dit gedeelte van de weg nog steeds veel te 
hard wordt gereden (snelheden van 80 kilometer per uur zijn geen uitzondering), waardoor 
automobilisten bij de eerste verkeersdrempel of bij de verkeersblokken ‘vol’ in de remmen 
moeten of hier te hard overheen rijden. Met wederom overlast tot gevolg. Het verkeersbord 
dat de maximaal toegestane snelheid van 30 kilometer per uur aangeeft, is volgens 
omwonenden niet goed zichtbaar.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 
 
1a. Bent u bekend met de overlast die bewoners van de Ringdijk ervaren sinds de aanleg 
van de verkeersdrempels? Graag uw antwoord toelichten. 
1b. Waarom is gekozen voor verkeersdrempels van dit ontwerp (hoogte, breedte enz.). 
Graag uw antwoord onderbouwen. 
2a. Zijn er wettelijke eisen en/of andere normen waaraan verkeersdrempels moeten 
voldoen? Zo ja, wat zijn die eisen en/of normen? 
2b. Kunt u in het antwoord op de vorige vraag ook verwijzen naar de toepasselijke wet- en 
regelgeving en/of andere relevante documenten? 
3a. Waarom is er voor gekozen om op het eerste gedeelte van de weg vanaf de 
verkeersblokken geen verkeersdrempels neer te leggen? Omwonenden geven aan dat hier 
regelmatig kilometer per uur wordt gereden, waardoor automobilisten bij de eerste 
verkeersdrempel vol in de remmen moeten of hier te hard overheen rijden. Dat zorgt niet 
alleen voor verkeersonveilige situaties maar ook voor overlast voor omwonenden.  
3b. Omwonenden geven daarnaast aan dat het geplaatste verkeersbord waarop staat dat de 
maximaal toegestane snelheid 30 kilometer per uur is, niet goed zichtbaar is voor 
automobilisten. Bent u bereid om te kijken naar een andere plaats voor dit bord zodat het 
beter zichtbaar is voor automobilisten?  
3c. Waarom zijn er geen verkeersdrempels neergelegd daar waar de Reijerweg en de 
Sophiastraat uitkomen op de Ringdijk? 
4a. Welke maatregelen kunt u nemen om de overlast weg te nemen of op zijn minst te 
verminderen? Graag uw antwoord onderbouwen.  
4b. Kunt u in het antwoord op de vorige vraag ook expliciet ingaan op de mogelijkheden om 



de verkeersdrempels te verbreden? 
4c. Welke maatregelen kunt u nemen om de te voorkomen dat het eerste gedeelte van de 
weg vanaf de verkeersblokken nog steeds veel te hard wordt gereden door automobilisten? 
Graag uw antwoord onderbouwen. 
4d. Bent u bereid daarover op korte termijn met omwonenden en eventueel andere 
betrokken partijen in gesprek te gaan? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke 
beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk 
te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
  
Jeroen Rijsdijk   
PvdA Ridderkerk   
 

 

 

 

 


