
Artikel 40 vragen over Diefstal Parkeerterrein Gieterijstraat 

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

Datum 
13 juli 2021 

Onderwerp 
Diefstal Parkeerterrein Gieterijstraat  

Vragensteller 
Karin Kayadoe Leefbaar Ridderkerk 

Vragen 
In Ridderkerk zijn er vier terreinen aangewezen voor het parkeren van voertuigen langer dan 6.00 

meter en hoger dan 2,40 tussen 18.00 uur en 08.00 uur. De parkeerterrein Gieterijstraat valt 

hieronder. Leefbaar Ridderkerk bereiken meerdere berichten dat diefstal, vernielingen en onder 

andere het vermissen van onderdelen aan de orde van de dag zijn. Zoals u van onze gewoon bent 

adviseren wij de melders aangifte te doen bij de politie. Van parkeerders hebben wij vernomen dat 

zij hun voertuigen strategisch proberen neer te zetten om zoveel mogelijk diefstal te voorkomen. 

Recentelijk zijn onder andere anti-blokkerings kabels vervreemd van vrachtwagens.  

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Is het College op de hoogte dat diefstal, vernielingen en vermissingen van  onder andere 

onderdelen aan de orde van de dag zijn op de Gieterijstraat? 

2. Welke preventieve maatregelen zijn er de afgelopen maanden genomen om een en ander 

te voorkomen? Graag ontvangen wij hier een overzicht van.  

3. Welke instrumenten kunnen er op korte termijn ingezet worden om het veilig parkeren op 

een aangewezen parkeerterrein voor grote voertuigen te vergroten? Zo ja, op welke termijn 

ben u voornemens deze in te zetten? 

4. Welke acties gaan er ondernomen worden om op langere termijn het veilig parkeren voor 

grote voertuigen te borgen?  

5. Veelal zijn het dezelfde chauffeurs welke hun voertuigen daar moeten parkeren. Bent u in 

contact met deze parkeerders? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?  

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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