
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 10-09-2020           
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over plaatsing van mobiele camera’s (flitspalen) in Ridderkerk 
 
Geacht college, 
 
Ook in Ridderkerk hebben we met zekere regelmaat te maken met hardrijders Dit gaat ten 
koste van de (verkeers)veiligheid en zorgt daarnaast voor geluidsoverlast. Als CDA vinden 
wij verkeersveiligheid binnen onze gemeente belangrijk en willen we alle mogelijkheden 
aangrijpen om de verkeersveiligheid te vergroten.  
 
Dat het probleem met hardrijders niet alleen in Ridderkerk speelt, blijkt o.a. uit de in de 
maand juni van dit jaar gestarte proef in Rotterdam en Tilburg, waarbij verschillende mobiele 
camera’s (flitspalen) zijn neergezet. Doormiddel van deze proef hopen het Openbaar 
Ministerie en de beide steden te hard rijden tegen te gaan en zo de verkeersveiligheid te 
vergroten. 
 
Aan de hand van de berichtgeving rondom deze proef (met nadruk op de proef in Rotterdam) 
en verschillende vragen/verzoeken van inwoners over het plaatsen van een flitspaal heeft 
het CDA Ridderkerk de volgende vragen: 
 

1. Is het college bereid om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor Ridderkerk 
om deel te nemen aan de proef met mobiele camera’s die op dit moment in 
Rotterdam gehouden wordt? Bijvoorbeeld dat één van de mobiele camera’s voor 
een periode in Ridderkerk komt te staan. 

 
Bij het Openbaar Ministerie is het voor de wegbeheerder mogelijk om een aanvraag te doen 
voor het plaatsen van een flitspaal.  

 
2.  

a. Hoe vaak en voor welke straten/ wegen heeft de gemeente Ridderkerk sinds 
2010 een aanvraag gedaan voor een flitspaal voor wegen waarvan de 
gemeente Ridderkerk wegbeheerder is?  

b. Is bij het college bekend hoe vaak en voor welke straten/ wegen andere 
wegbeheerders (zoals het Waterschap Hollandse delta) sinds 2010 een 
aanvraag hebben gedaan voor een flitspaal voor wegen die door Ridderkerk 
lopen? 
 

Zoals genoemd, ontvangt het CDA geregeld vragen/ verzoeken van inwoners over het 
plaatsten van een flitspaal, om zo de verkeersveiligheid te vergroten.  

 
3.  

a. Kan het college aangeven onder welke voorwaarden een weg/ straat in 
aanmerking komt voor een flitspaal?  

b. Wanneer u kijkt naar de hierboven genoemde ‘voorwaarden heeft het college 
in beeld welke wegen/ straten in Ridderkerk in aanmerking komen voor een 
flitspaal? 

c. Zo nee, op welke manier is het college van plan de wegen/ straten in beeld te 
krijgen die mogelijk in aanmerking komen voor een flitspaal? 



 
4. Is het college bereid om ook de mogelijkheid van het aanvragen/ plaatsen van 

extra flitspalen te gebruiken om de verkeersveiligheid in Ridderkerk te vergroten?  
 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u 
om schriftelijke beantwoording van deze vragen.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Victor Mijnders, CDA Ridderkerk 
 

 


