
Artikel 40 vragen over het parkeerverbod aan de Oostmolendijk 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum: 

25-07-2022 

Onderwerp: 

Parkeerverbod aan de Oostmolendijk 

Vragensteller: 

Petra van Nes-de Man BURGER OP 1 

Inleiding: 

Het parkeren aan de Oostmolendijk, bij het fietspad-voetpad waar je de Crezeepolder in kan (de 

entree van het gebied) gebeurt daar in de berm omdat er geen alternatief is in de nabijheid. De 

ingang van de officiële parkeerplaats zoals aangegeven in de stukken, bij de Paradijshoeve, ligt 

aan de andere kant van het natuurgebied, ruim 1 kilometer verder.  

De entree van het gebied ligt ook dicht bij de wijk Drievliet, van waaruit ook veel mensen het 

gebied bezoeken.  

Het doel van een dergelijk gebied is, naast waterberging, ook dat er gerecreëerd kan worden. 

Daar hoor het faciliteren van voorzieningen voor die bezoekers dan ook bij.  

Er is al sinds de opening van het natuurgebied gevraagd (o.a. door mij) om juist daar 

parkeerplaatsen te creëren omdat het parkeren in de berm niet ongevaarlijk is. Dit mede omdat je 

dan over de dijk naar de entree moet lopen, er ligt immers ook geen voetpad langs de dijk.  

Het is een natuurgebied waar de gemeente Ridderkerk terecht trots op is, dat wordt nu veel 

minder toegankelijk gemaakt. Bij de entree ligt een verhard pad waar mensen met een beperking 

ook kunnen recreëren.   

Er is wel altijd toegezegd hier ‘naar te kijken’ indien blijkt dat er regelmatig veel auto’s in de berm 

staan.  

Vragen: 

1. Hoe kan het dat er bij de entree van het gebied nog steeds geen parkeervoorziening is 

gemaakt, terwijl hier wel over gesproken is? 

2. Het parkeerverbod komt vanuit het waterschap maar het lijkt er op dat de gemeente hiermee 

van harte instemt. Waarom kiest u er niet voor ook aan deze kant een parkeervoorziening te 

maken, immers hier ligt de entree van het gebied.  



3. Waarom wordt niet gekozen voor een gedeeltelijk parkeerverbod en worden enkele 

parkeerplaatsen langs de dijk ingericht als zodanig? 

4. Deze entree is de enige die toegankelijk is voor mensen met een beperking en wandelwagens. 

Wordt hen zo bezoek aan dit gebied onmogelijk gemaakt?  

5. Hoe ziet u dit in het kader van de inclusieve samenleving?  

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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