
 

September 2018 Oosterpark kaalslagfront: 
Een bericht van 3VO.Biotoop over het wel en wee van het Ridderkerks Oosterpark, zeg 

maar het “Kaalslagfront”. Heeft u het ook gezien, uit het zicht achter de façade, wat er 

gekapt en of beschadigd is? Vreselijk in één woord, er zijn geen woorden voor…….!! 

 

Laten wij nog even de laatste ontwikkelingen op een rijtje zetten. 

 

In september 2018 is er een raadsvergadering geweest, waarbij zowel in het vragenuurtje 

als in de behandeling van Actieplan Luchtkwaliteit aandacht gevraagd werd door een aantal 

partijen voor het Oosterpark en de afscherming van de snelweg A15. In de daaraan 

voorafgaande commissievergadering was aangegeven dat het college de effecten van een 

geluidswal langs het Oosterpark momenteel laat doorrekenen en dat er een kostenraming 

wordt opgesteld. Deze informatie had eind september beschikbaar moeten zijn. Tot op 

heden hebben wij nog niets vernomen.  

 

Dan voor wat betreft de opstelling van B&W in het vragenuurtje en behandeling Actieplan 

Luchtkwaliteit. Helaas  moeten wij constateren dat er bedroevend veel sprake is van heel 

veel onderzoeken, “plannen maken om plannen te maken” en weinig concretisering van de 

noodzakelijke acties. Heel veel tijd wordt besteed aan zoethoudertjes zoals “vuurwerkvrije 

zones”  waarbij vuurwerk slechts een kortdurende overlast geeft ten aanzien van geluid en 

luchtkwaliteit in vergelijk met de constante overlast van de snelwegen A15/A16. 

 

Ons gemeentebestuur geeft aan dat we op de goede weg zijn. We voldoen aan de Europese 

(fop)normen (die gezien de publicaties in de afgelopen weken in alle media hopeloos 

achterhaald zijn!)  maar Ridderkerk wil aan de normen van de WHO voldoen. Een mooi 

voornemen maar op alle kaarten van de ministeries is te zien hoe slecht  de luchtkwaliteit 

in onze omgeving is. De slechtste gemeentes in deze rapporten zijn Rotterdam en 

Alblasserdam. (Ridderkerk wordt niet separaat genoemd, maar bevindt zich precies tussen 

beide gemeentes) 

 

In de raadsvergadering wordt door B&W nergens enige concrete uitspraak gedaan. Het 

blijft tot op heden bij voornemens, plannen en meer niet. (geen enkele resultaat 

verplichting?) Wat de schermen betreft langs het Oosterpark kunnen we bijna spreken van 

een gebed zonder einde. Onderzoek lijkt het toverwoord te zijn en het woord om zaken te 

kunnen uitstellen. B&W verschuilen zich bijvoorbeeld achter “Oosterpark is in beheer bij 

NRIJ” terwijl Gemeente Ridderkerk uiteindelijk de eindverantwoordelijke is voor haar 

bewoners. En de kapvergunning wel degelijk heeft afgegeven. 

 

Het verschuilen achter de nodige  medewerking van andere verantwoordelijken is soms 

terecht, maar vaak ook een gemakkelijke uitweg om zelf niets te hoeven doen. De indruk 

ontstaat meer en meer dat de gemeente Ridderkerk niet pro actief onze gemeente 

bestuurd. Veel te vaak wordt afgewacht wat besluiten van andere organisaties zijn en 

kijken dan wat we voor besluit gaan nemen. Ons gemeentebestuur neemt zelden zelf het 

voortouw, tenzij het gaat om onderzoeken te verrichten, “plannen maken om plannen te  

maken”. Uit niets blijkt dat er voor de totstandkoming van een broodnodige geluidswering 

alsmede fijnstof-afvangen in de afgelopen jaren de nodige lobby’s bij rijk- en provinciale 

overheid, Rijkswaterstaat etc. zijn gedaan. Nee, we wachten blijkbaar gewoon af. 

 

Voor het ontbreken van een, geluid- en fijnstof werend, scherm langs het Oosterpark, 

schijnt in het college-akkoord nu toch eindelijk eens, zoals beloofd door diverse partijen, 

duidelijkheid verschaft te gaan worden. Wij hebben inmiddels het collega-programma 

doorgelezen en met de negatieve ervaringen van de aflopen 17 jaar op zak worden, wij 

hier niet echt enthousiast van. Wij zijn zeer benieuwd, vooral omdat uiteindelijk dit al vanaf 

begin jaren 90 speelt en er door de toename van het verkeer, en de te verwachten toename 

de komende jaren (vooral na de verbreding van de A15) een steeds zwaardere geluids- en 

fijnstofbelasting voor de bewoners van Ridderkerk ontstaat. Wij hebben begrepen dat de 



wethouder voor het einde van dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar, met een plan/voorstel 

voor een scherm naar de raad komt . Het college-akkoord wordt nog dit jaar in de raad 

behandeld en waarschijnlijk ook het voorstel van de wethouder als het goed is.  

 

Hier ligt dus opnieuw  een kans voor de nieuwe coalitie om te tonen dat ze werkelijk een 

oplossing voor de uitdagingen in en rond het Oosterpark willen verzorgen!!! 

  

B&W van Ridderkerk maakt zich sterk voor burgerparticipatie. Burgerparticipatie kan heel 

goed zijn, maar dan moet dat wel goed uitgevoerd worden. Keer op keer zie je echter, dat 

er sprake is van verkeerd verwachtingsmanagement en in de uitvoering gaat het ook 

regelmatig verkeerd. In het voorstel van B&W  wordt over het doen van metingen door de 

burgers gesproken, maar dan wel alleen  voor luchtkwaliteit. Op vragen of dan, met de 

gewijzigde situatie voor het Oosterpark, ook er geluidsmetingen gedaan kunnen worden, 

verschuilen we ons achter een centraal meetpunt bij de Hogeweg (??)  en wordt de 

noodzaak niet gezien. En wat doen we met de metingen? Het zelfde als  met de metingen 

van  de werkgroep Lucht en Geluid?  Niets dus? Is men bang voor de resultaten van de 

metingen? 

 

Al heeft de gemeente vaak te maken met tegenstrijdige belangen en kan je het nooit 

iedereen naar zijn zin maken. Binnen 3VO ontstaat het idee, dat de gemeente al gauw 

vindt dat de burgerparticipatie prima is verlopen, wanneer (een deel van de) 

belanghebbenden (eenmaal) gehoord is/zijn of zijn/haar wensen kenbaar heeft/hebben 

mogen maken. Een goede terugkoppeling naar de participanten vindt, in elk geval naar de 

mening van de participanten, maar zelden plaats. In de beleving van de gemeente gaat 

dat wel goed en zo wordt de kloof tussen gemeente en inwoners weer wat groter gemaakt  

 

Wij van 3VO.Biotoop zijn dus benieuwd naar de verdere ontwikkelingen en houden u op de 

hoogte. Mocht u geïnteresseerd zijn in een beeld/geluidsverslag van bedoelde raads-

vergadering? Zie dan navolgende link: 

https://ridderkerk.raadsinformatie.nl/vergadering/546260/%2020-09-2018 

 

 

Met vriendelijke groet namens,  

Team 3VO.Biotoop Ridderkerk 
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