
Artikel 40 vragen over Verkeersonveilige locaties in Ridderkerk 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

23 februari 2021 

Onderwerp 

Verkeersonveilige locaties in Ridderkerk 

Vragensteller 

Daan Kardol, SGP 

Vragen 

Uit de RIB van d.d. 19 februari 2021 en bijbehorende rapportage ‘Prikker op de Kaart’ is gebleken 

dat maar liefst 687 inwoners van de gemeente Ridderkerk de moeite hebben genomen om de 

online enquête tool ‘Prikker op de Kaart’ in te vullen en maar liefst 1208 unieke prikkers te 

plaatsen. Dit geeft blijk van grote betrokkenheid van inwoners op dit onderwerp en maakt tegelijk 

goed duidelijk dat er veel zorgen zijn over de verkeersveiligheid van onze (jonge)inwoners die 

deelnemen aan het verkeer. De SGP deelt de zorgen van deze inwoners. In dit kader heeft de 

SGP dan ook de volgende vragen: 

1. In de rapportage is te lezen dat ouderen minder zijn aangehaakt op de Prikker op de Kaart. 

Het heeft waarschijnlijk met het digitale karakter van de enquête te maken. Heeft het 

college – gelet op het feit dat ouderen een kwart van de bevolking in Ridderkerk uitmaken - 

overwogen om ouderen op een andere manier input te vragen? Zo nee, is het college 

bereid dat alsnog op een alternatieve manier te doen?  

2. In de rapportage is gekozen om in te zoomen op clusters waarbij veel prikkers zijn 

geplaatst. Het zou erop lijken dat Ridderkerkers meer eensgezind zijn over de locatie waar 

het onveilig is en daarnaast plaatsen inwoners de prikkers minder wijk-gebonden. Om deze 

reden is voor het onderzoek een top 20 gemaakt op het gehele wijkniveau en zijn er geen 

losse wijklijsten gemaakt. In de top 20 gaat het om locaties met tussen de 9 en 55 prikkers. 

Wanneer niet gekeken wordt op basis van clusters en het aantal prikkers, maar gelet wordt 

op hoe onveilig de aangegeven locatie is, hoe zou de top 20 er dan uit komen te zien? En 

is het college bereid alsnog met losse wijklijsten te komen, zodat op wijkniveau een top 10 

van onveilige situaties kan worden gegeven? 

3. In het rapport is van de top 20 meest genoemde locaties aangegeven of er in 2019 

ongelukken zijn gebeurd. U geeft aan dat van het genoemde aantal nog niet duidelijk is wat 

de aard, oorzaak en ernst van het ongeluk was. Uit de woorden "nog niet" concluderen wij 

dat onderzoek naar aard, oorzaak en ernst wel gedaan wordt of gaat worden. Is dit een 



juiste conclusie? Zo ja, wanneer kunnen wij de resultaten daarvan verwachten en zo niet, 

zou u daar dan alsnog onderzoek naar willen doen? 

4. In het derde kwartaal van 2021 wordt het rapport Verkeersveiligheidsplan Ridderkerk aan 

de raad aangeboden. Zijn uit dit onderzoek onveilige situaties naar voren gekomen die van 

dusdanige aard zijn, dat direct aanpassingen nodig zijn en wachten tot het 3e kwartaal 

ongewenst is? 

5. Uit het rapport is op te maken dat 12 van de 20 meest genoemde locaties liggen op een 

school-thuisroute en twee van de locaties liggen in de directe omgeving van een school. 

Maar liefst 554 prikkers zijn geplaatst op een school-thuis-route. Op welke manier gaat het 

college ook scholen (en ouders) betrekken bij het opstellen van het 

verkeersveiligheidsplan? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 


	Datum
	Onderwerp
	Vragensteller
	Vragen

