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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 16 juni 2010 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake Koningsplein, kunsttoepassing Desire Lines en Dr. Kuyperstraat 
 
 
Geacht college, 
 

Zondag 14 juni jl. heeft flinke neerslag zichtbaar gemaakt dat de afvoer van het regenwater onder 
andere op het Koningsplein en Dr. Kuyperstraat voor problemen zorgt. Een reguliere bui op de 
maandagavond erna maakte nog een eens pijnlijk duidelijk dat er plasvorming ontstaat in het hart van 
het Koningsplein. 

Na het vergelijken middels foto’s van de oorspronkelijke en de huidige bestrating van het Koningsplein 
zijn wij tot de conclusie gekomen dat de goten niet teruggelegd zijn na de herbestrating en de aanleg 
van de kunsttoepassing Desire Lines.  

Bij de Dr. Kuyperstraat is geconstateerd dat deze nieuw ingerichte straat het water niet aan kan bij 
een fikse bui. Juist in deze tijd, is het raadzaam en wenselijk dat één en ander klimaatbestendig wordt 
aangelegd. Hierdoor kan o.a. wateroverlast worden voorkomen. 

Aan de hand van bovenstaande hebben Leefbaar Ridderkerk en PvdA Ridderkerk de volgende vragen; 

1) Wat is de reden dat de goten in het Koningsplein vervangen zijn door zwarte klinkers? 

2) Op welke wijze wordt op het Koningsplein nu wateroverlast tegengegaan en waterberging 
gecreëerd? 

3) Wat zijn de totale kosten tot nu toe voor de gemeente met betrekking tot bestrating (op 
het Koningsplein of ook omliggende straten?) Graag daarbij ook specificatie van de 
volgende kosten; De herbestrating voor de aanleg van de Desire Lines, de aanleg van dit 
gouden lijntje de tussentijdse gedeeltelijke herbestrating in verband met correcties o.a. 
inzake de aansluiting ledverlichting, vervanging rijgedeelte inzake kapotte Kandla stenen.  

4) Zijn deze kosten voor rekening van de Gemeente? Zo nee, zijn deze kosten inbegrepen bij 
de kosten aanschaf kunsttoepassing?  

5) Op welke wijze is er bij de aanleg van de nieuwe bestrating in de Dr. Kuyperstraat rekening 
gehouden met afvoer van regenwater bij fikse regenbuien, waterberging gecreëerd en 
waterinfiltratie gestimuleerd? 

6) Zijn er ondergrondse buffers danwel kolken geplaatst? Zo nee, waarom niet. 

7) Welke maatregelen zijn er verder nodig om vanaf heden wateroverlast op het 
Koningsplein en in Dr. Kuyperstraat te voorkomen? 
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8) Wanneer zullen de eventueel benodigde maatregelen uitgevoerd zijn? 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk  Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk  

 

 


