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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over de draak op het Sint Jorisplein 
 
 
Geachte heer Mijnders, 
 
Op 8 januari 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over het speeltoestel de draak op het Sint 
Jorisplein. In uw brief geeft u aan dat u het jammer vindt dat de draak moet verdwijnen, maar u het eens 
bent met het uitgangspuntpunt dat veiligheid voorop staat. U heeft hierover verschillende vragen gesteld. 
In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
Vraag 1 
Is de draak nog te herstellen/ te repareren en zo ja zou de glijbaan dan wel voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften voor speeltoestellen? 
 
Het polyester van de draak is versleten. De afgelopen jaren zijn er reparaties uitgevoerd om vervanging 
van het toestel uit te stellen of te voorkomen. We kunnen slechte plekken repareren, maar we kunnen 
niet uitsluiten dat er nieuwe gevaarlijke slechte plekken ontstaan. De draak is echter zeker niet 
afgeschreven; we gaan onderzoeken of herstel van de draak mogelijk is, zodat wij het als (speel)object 
kunnen behouden. In de periode dat de draak wordt opgeknapt, zorgen we voor een waardige tijdelijke 
vervanging van de glijbaan op het Sint Jorisplein. 

 
Vraag 2 
Is het college bereid, nu er een opvolger komt voor de draak, om op deze locatie te faciliteren dat 
Ridderkerkse jongeren/ jeugd meer kunnen leren over het verhaal van Sint-Joris en de draak en 
de herkomst van het Ridderkerkse wapen? 

 
Dit jaar gaan we, in het kader van het Ontwikkelperspectief Centrum 2035, aan de slag met het 
ontwerpen van de herinrichting van het Sint Jorisplein. Dat geeft mogelijkheden om ook te kijken naar 
een manier om ter plekke meer informatie te delen over het verhaal van Sint Joris en de draak en over de 
herkomst van het Ridderkerkse wapen. 

 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 

 
 
 
 
mw. A. Attema 

 


