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Betreft: Beantwoording vragen ex artikel 40 over Pumptrackbaan Ridderkerk

Geachte heer Westbroek,

Op 16 februari 2021 hebben wij schriftelijke vragen (ex artikel 40 RvO) van u ontvangen over de
mogelijkheid van een Pumptrackbaan in Ridderkerk. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
In welke fase bevinden de gesprekken met de initiatiefnemers zich?

Antwoord :

Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers. Op dit moment vindt onderzoek
plaats hoe de ideeën mogelijk vorm kunnen krijgen in Ridderkerk.

Vraag 2
Aan wat voor eisen moet een Pumptrack voldoen?

Antwoord:

Naar aanleiding van gesprekken met een adviseur wordt een baangrootte van 1 .000 – 1 .500 m2
geadviseerd voor Ridderkerk op basis van het aantal inwoners. Er zijn geen aanvullende accommodaties
nodig als een toiletgebouw of kantine. Eventueel camera toezicht is aan te bevelen

Vraag 3
Kunt u een inschatting geven van de kosten voor het aanleggen van een Pumptrack in Ridderkerk en de
jaarlijkse lasten die daarmee gemoeid zijn?

Antwoord:

De kosten voor het aanleggen voor een baan van 1.500 m2 incl. groen en technische rapporten zijn
geschat op € 150.000,-. We moeten rekening houden met aanvullende kosten voor verlichting,
prullenbakken, bankjes en beplanting (dit zal rond de € 50.000,- kosten). De structurele kosten zien toe
op reinigen, keuren en het bijhouden van het groen.

Vraag 4
Ziet u, los van de kosten, mogelijkheden voor een geschikte locatie voor een Pumptrack? Zo ja, welke
locaties heeft u op het oog? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord :
Er is nog geen specifieke locatie in beeld. Op dit moment wordt integraal gekeken welke locatie(s)
mogelijk geschikt zijn .

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders va
de secretaris

4Ridderkerk,
ie burgemeester,

Klaucke mw, A. Attema


