
 

 

Artikel 40 vragen over overlast op Nieuw Reijerwaard 

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

artikel 40) 

Datum 

20 april 2021 

Onderwerp 

Overlast Nieuw Reijerwaard 

Vragensteller 

Victor Mijnders, CDA en Arianne Ripmeester, PvdA 

Vragen 

In de afgelopen weken hebben onze beide fracties meldingen ontvangen van Ridderkerkse 

burgers die overlast ervaren vanuit Nieuw Reijerwaard. Ditmaal gaan de meldingen vooral over de 

overlast die vrachtwagenchauffeurs veroorzaken wanneer ze overnachten op Nieuw Reijerwaard. 

Hierbij wordt o.a. (geluids)overlast ervaren van vrachtwagens waarbij de motoren (aggregaten)  

’s nachts blijven draaien, maar ook het afval (waaronder ontlasting) dat achtergelaten wordt door 

de chauffeurs wordt ervaren als overlast. Vandaar hebben het CDA Ridderkerk en de PvdA 

Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met klachten/meldingen over de overlast die overnachtende chauffeurs 

veroorzaken op Nieuw Reijerwaard? 

2. Is het toegestaan om op Nieuw Reijerwaard als chauffeur de nacht door te brengen in hun 

vrachtwagen? 

a. Zo ja, geldt dit voor heel Nieuw Reijerwaard of voor bepaalde straten? 

b. Zo nee, op welke manier wordt hierop gehandhaafd en zijn hiervoor al 

waarschuwingen/bekeuring uitgedeeld? 

3. Op welke manier wordt er gehandhaafd op de geluidsoverlast die de vrachtwagens (wanneer 

de motoren (aggregaten) s ‘nachts draaien) veroorzaken? 

4. Is het college bereid in gesprek te gaan met de gevestigde bedrijven op Nieuw Reijerwaard om 

te kijken hoe er gezamenlijk tegen de betreffende overlast opgetreden kan worden? 

Op Nieuw Reijerwaard zal een beveiligde truckparking worden gerealiseerd. Volgens planning 

wordt er in 2022 gestart met de aanleg van de truckparking en zal deze in 2023 gerealiseerd 

moeten zijn. 



 

 

5. Wordt er in de periode tot 2023, wanneer de truckparking is gerealiseerd, een tijdelijke 

oplossing geboden voor overnachtende chauffeurs? 

6. Loopt de aanleg van een truckparing in 2023 nog steeds op schema? 

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

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
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