
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 04-12-2020 
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over het informatiebord/ rustplek Randweg- Benedenrijweg 
 
Geacht college, 
 
Op 6 oktober vond de officieel opening van de snelfietsroute F15, gedeelte Benedenrijweg, 
officieel plaats. Als CDA vinden we dit een mooie ontwikkeling en we zijn blij dat er extra 
geïnvesteerd wordt in duurzame mobiliteit als alternatief voor de auto op korte afstanden. Bij 
de F15 op de hoek van de Randweg- Benederijweg staat een informatiebord/ rustplek die op 
dit moment niet gebruikt wordt. De informatie op het bord dateert alweer van enige tijd 
geleden en de rustplek nodigt voor fietsers niet uit om daar te gaan zitten.  
 
Daarom heeft het CDA Ridderkerk de volgende vragen: 
 

1. Kunt u aangeven wie de eigenaar is van dit informatiebord/ rustplek? 
2. Zijn er op dit moment plannen om dit informatiebord/ rustplek op te frissen? 

a. Zo ja, wanneer staat dit op de planning en welk doel heeft u voorogen met dit 
informatiebord/ rustplek 

b. Zo nee, is de gemeente bereid (wanneer er een andere eigenaar is in gesprek 
te gaan over) het opfrissen van dit informatiebord/ rustplek? Hierbij te zorgen 
dat er nieuwe informatie op het bord beschikbaar komt over bijvoorbeeld: 
fietsroutes en culturele/ recreatieve bezienswaardigheden in Ridderkerk. 

 
Daarnaast zijn we als CDA benieuwd naar de status van het mogelijke voetpad langs het 
eerste stuk van de Oosterparkweg (vanaf de Kerkweg). Op 24 augustus 2016 zijn twee 
kinderen daar uit het water gered door twee werknemers van De Jong Bandenservice. 
Hierbij is aangegeven dat deskundige moeten kijken of er een veiligere oplossing voor de 
verkeerssituatie mogelijk is. 
 

3. Kunt u aangeven hoe het staat met het realiseren van een veiligere oplossing voor de 
verkeerssituatie op het eerste gedeelte van de Oosterparkweg (vanaf de kerkweg)? 

 
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 

 
Link: https://www.decombinatieridderkerk.nl/nieuws/algemeen/29202/te-hulp-gesneld-aan-
de-oosterparkweg-?related 
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