
3VO.Biotoop blijft zich inzetten voor een aantrekkelijk Ridderkerks Oosterpark 
3 oktober 2018   
   
In het overleg dat enkele aanwonenden van het Oosterpark op 10 april jl., met Staatsbosbeheer en  

gemeentelijke vertegenwoordigers mochten voeren, zijn er suggesties geuit aangaande de te nemen 

maatregelen na de kapwerkzaamheden en is er afgesproken dat, voor aanvang van de kapwerk-

zaamheden er nog een terugkoppeling zou plaatsvinden, aangaande de herinrichting van het 

Oosterpark.  Dat laatste is niet gebeurd.  

Burgerplatform 3VO.Biotoop heeft uiteindelijk zelf het initiatief genomen om na aantreding van de heer 

Meij als wethouder een kennismakingsgesprek aan te vragen. Eerst vlak voor de kapwerkzaamheden zijn 

wij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Inmiddels hebben wij nu met twee wethouders, hoe 

inefficiënt,  te maken voor overleg inzake de Oosterpark problematiek. 

Raadbijeenkomst van 20 september 2018  
Nu wij zowel het vragenuurtje van de 
raadbijeenkomst van 20 september jl. 
alsmede de bespreking van het voorstel 
aangaande Luchtkwaliteit hebben beluis-
terd,  heeft 3VO.Biotoop een aantal con-
crete vragen: 
 
1 - Lage grondwallen 

• Wij begrijpen uit het antwoord van de heer Meij dat deze alleen geplaatst wordt door gebruik te 
maken van de grond die vrijkomt uit de te graven modderpoelen. 

• Dit laatste zou , volgens de heer Meij, met bewoners besproken zijn,  echter dit is 3VO.Biotoop  niet 
bekend.  

 
Het uitvoeren van punt 1 betekent dat dit slechts een geringe visuele afscherming van de A15 zal zijn. 
Dit levert geen positieve bijdrage m.b.t. geluid- en luchtkwaliteit. Dit geeft de heer Meij ook aan. 
 
Je kunt je afvragen wat het nut van deze voorziening is. Helaas (zie voorgaand) is hierover nog door 

Staatsbosbeheer of Gemeente met de bewoners van gedachten gewisseld. Wat is dan uiteindelijk het 

nut versus kosten ? 

2 - Geluidsmeetpunt: 

• Het standpunt van wethouder Japenga (of feitelijk geen standpunt) heeft ons als 3VO.Biotoop 
wederom gesterkt in onze overtuiging dat de gemeente wel spreekt over burgerparticipatie, echter 
hier geen feitelijke invulling aan geeft! 

 

• Na de kaalslag is de geluidsproductie, in de kwetsbare zone, n.l. met enkele decibellen toegenomen! 
 

• Juist nu is een meetpunt zeer gewenst en belangrijk als informatieve meerwaarde voor de burgers en 

het bestuur! Uitsluitend op basis van harde data kan er bij andere instanties druk worden uitgeoefend 

teneinde te komende tot compenserende maatregelen (lees een groen geluidsscherm). Of is de 

gemeente bezorgd dat de burger op basis  van deze informatie het verschil vergelijken van voor en na 

de kaalslag kan aantonen?? 

3VO.Biotoop is van mening dat de gemeente in gebreke is gebleven, door voor de kapwerkzaamheden 

in het Oosterpark geen nul meting  uit te voeren.    



Ook bij punt 2 denkt de gemeente van goede wil te zijn, maar ook hier is van participeren geen sprake. 
 
3VO.Biotoop heeft de raadsvergadering van 20 september jl. met zeer gemengde gevoelens via het 

internet beluisterd.  

3VO.Biotoop mist een concrete invulling van voorgenomen acties, het opnieuw voorstellen van onder-

zoeken, rapporten opstellen, etc.., geeft aan dat Ridderkerkse gemeenteraad nauwelijks beseft hoe 

zwaarwegend de A15/A16 problematiek  is. 

Talrijke keren is door de gemeenteraad aangegeven dat zij streeft om samen met Rijkswaterstaat en de 

Provincie een passende oplossing te vinden voor geluid- en fijnstofoverlast. Echter, stel dat een van de 

zogenoemde partner partij geen interesse heeft, wat gaat de gemeenteraad dan doen? Wordt het nu 

niet langzamerhand tijd van de partners te vernemen om tot uitvoering van de maatregelen over te gaan?  

 De tijd van pappen en nathouden is nu toch wel echt voorbij, stop met "symboolpolitiek" . 
 
Je moet kritisch zijn en benoemen wat er fout gaat, daarvan worden we beter. Het is een tendens om 

altijd maar te praten vanuit de dingen die goed gaan. Waardoor er steeds meer ruimte wordt gegeven 

om aan te modderen. Het mag best wel eens een gevecht op het scherpst van de snede zijn, dat is 

belangrijk. Je hebt er namelijk niets aan als iedereen elkaar maar de hand boven het hoofd houdt. 

De vergadering overigens blonk uit in niet concreet zijn, het werd vaak afgedaan met: 

• we gaan ermee aan de slag 

• we nemen het mee 

• we zullen erop inspelen 

• we zullen erop inzomen c.q. monitorren 

• ’t komt goed 
Zonder enige vorm van beloften en concrete acties en wanneer daarover zal worden teruggekoppeld. 
 
Tot zover het commentaar van de leden van 3VO.Biotoop. 
 
Alle Ridderkerkse politieke partijen hebben wij middels bovenstaande informatie geïnformeerd. 
Over de reacties zullen wij u informeren. 


