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Betreft: Beantwoording vragen ex artikel 40 over belemmeringen op trottoirs en voetpaden

Geachte mevrouw Ripmeester,

Op 30 april 2021 heeft u schriftelijke vragen (ex artikel 40 RvO) ingediend over belemmeringen op
trottoirs en voetpaden. Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen.

Vraag 1
Wat zijn de regels voor het parkeren van scooters, aanhangers en verlengde voertuigen op trottoirs?

Antwoord :
Scooters mogen op het trottoir worden geparkeerd. Aanhangers en (verlengde) voertuigen niet. Dit is
opgenomen in de Wegenverkeerswet.

Vraag 2
Na hoeveel dagen wordt overgegaan tot handhaving?

Antwoord:
Bij het aantreffen van een aanhanger of een verlengd voertuig kan direct opgetreden worden door de
BOA’s. Middels een gesprek met de eigenaar of gebruiker van de aanhanger of het verlengde voertuig
wordt aangegeven dat deze verplaatst moet worden naar een parkeervak. In het uiterste geval kan de
BOA beslissen om handhavend op te treden in de vorm van een bekeuring.

Met betrekking tot een scooter kan er niet gehandhaafd worden, omdat het toegestaan is om deze op het
trottoir te parkeren .

Vraag 3
Bent u van mening dat er voldoende gehandhaafd kan worden?

Antwoord:

Ja, middels de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet zijn er voldoende
mogelijkheden om handhavend op te treden.



Vraag 4
Wat kunnen inwoners doen wanneer scooters, aanhangers of andere voertuigen hinderlijk geparkeerd
staan en wanneer komt de gemeente in actie?

Antwoord :

Inwoners kunnen allereerst zelf de gebruiker / eigenaar aanspreken op het hinderlijk parkeren van de
aanhanger of het voertuig. Mocht dit niet tot het gewenste effect leiden of als het hinderlijk parkeren
structureel wordt gedaan, kunnen inwoners een telefonische melding maken bij de gemeente via het
KlantContactCentrum of een schriftelijke melding via de gemeentelijke website. Naar aanleiding van deze
melding gaan de BONs ter plaatse kijken en treden handhavend op waar nodig c.q. mogelijk is.

Vraag 5
Verschillende voetpaden zijn ter ontmoedigëng van fietsers voorzien van 'dubbele’ hekjes. Deze hekjes
belemmeren de doorgang van scootmobielen wanneer de doorgang te smal is. Is er al gestart met het
verbreden van de doorgang tussen de hekjes op voetpaden zodat de voetpaden toegankelijk worden
voor scootmobielen? Wanneer verwacht u dat de voetpaden toegankelijk zijn voor scootmobielen?

Antwoord :

Voorheen werden naar aanleiding van klachten sluishekjes geplaatst om (brom)fietsverkeer op
voetpaden te ontmoedigen. De sluishekjes waren destijds afgestemd op de traditionele rolstoelen en nog
niet op de scootmobielen van tegenwoordig. Op basis van meldingen wordt ter plaatse bekeken of
bijvoorbeeld een sluishekje/paaltje verwijderd kan worden . In een deel van de wijk Drievliet hebben wij de
afgelopen maanden een aantal meldingen gekregen over de beperkte bereikbaarheid door hekjes en/of
paaltjes in combinatie met verhoogde stoepen. In de buurt van deze meldingen hebben wij onderzocht of
er nog meer van dit soort voorzieningen aanwezig waren. Een aantal van deze voorzieningen zijn de
afgelopen maanden weggehaald. Op dit moment zijn wij bezig om een groter gebied in Drievliet te
bekijken of deze voorzieningen ook weg kunnen . In het wijkoverleg van afgelopen maand is afgesproken
dat wij het wijkoverleg hierbij gaan betrekken.

Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten hoeveel voorzieningen aangepast en/of verwijderd kunnen
worden. Het streven is om dit jaar een groot deel van Drievliet toegankelijker te maken voor mensen met
een motorische handicap. Op basis van de ervaring van Drievliet wordt bekeken hoe de andere wijken
aangepakt kunnen gaan worden .

Vraag 6
Hoe heeft u de belemmeringen voor voetgangers met een rolstoel, rollator en scootmobiel in beeld
gebracht?

Antwoord :

Op basis van meldingen hebben wij actie ondernomen.

Vraag 7
Bent u bereid om de inwoners te vragen om knelpunten op voetpaden en trottoirs aan te geven? Zo ja
hoe wilt u hen daartoe uitnodigen? Zo nee waarom niet?

Antwoord :
Ja, inwoners kunnen knelpunten doorgeven in de wijkoverleggen. In het wijkoverleg Drievliet hebben wij
afgelopen maand al aangeven welke knelpunten (hekjes, paaltjes in combinatie met verhoogde stoepen)
wij geconstateerd hebben . Wij hebben toen ook gemeld dat wij niet alles kunnen zien en dat wij de hulp
en het draagvlak van inwoners nodig hebben om een goed beeld te krijgen van deze knelpunten.
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Hoogachtend,
/

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,

Klaucke mw. A. Attema




