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 Lucht- en geluidscherm bij het Oosterpark. De bomenkap in het Oosterpark heeft een paar 
maanden geleden plaatsgevonden. Wie het Oosterpark sindsdien heeft bezocht, kan er 
niet omheen: het park heeft zijn bufferfunctie voor het achterliggende Drievliet deels ver-
loren. 

Wijkbewoners - verenigd in de werkgroep 3VO.Biotoop - maken zich daar zorgen over. De 
lucht- en geluidkwaliteit bij de woningen was al slecht door het toenemende verkeer op 
de A15. En uit door omwonenden zelf uitgevoerde metingen blijkt dat er sprake is van een 
verdere achteruitgang. De PvdA Ridderkerk zet zich in voor een gezonde(re) leefomgeving 
in alle wijken van Ridderkerk. Met een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en 
meer groen. Wij vinden het belangrijk dat de bufferfunctie van het Oosterpark hersteld 
wordt en waar mogelijk versterkt. In antwoord op onze vragen heeft het college aange-
geven dat Staatsbosbeheer in het voorjaar begint met de herplant. Door de inspanningen 
van 3VO.Biotoop en andere omwonenden worden er bovendien meer bomen terug ge-
plant dan er zijn gekapt. Daarnaast zal Rijkswaterstaat volgend jaar stil asfalt aanbrengen 
op de Rotterdamseweg. Dat zijn positieve ontwikkelingen, maar er is meer nodig. Jaren 
geleden is al aan omwonenden toegezegd dat er geluidwerende maatregelen langs de A15 
bij het Oosterpark zouden worden genomen. Het valt niet uit te leggen dat er sindsdien 
niets is gebeurd. De PvdA Ridderkerk heeft daarom onlangs samen met de VVD een voor-
stel gedaan om de leefbaarheid in dit deel van Ridderkerk structureel te verbeteren, bij-
voorbeeld door het plaatsen van een lucht- en geluidscherm of de aanleg van een groene 
geluidswal. Dit voorstel is unaniem aangenomen. De komende maanden gaat het college - 
samen met het wijkoverleg - aan de slag om alle mogelijke oplossingen in kaart te bren-
gen. Inclusief haalbaarheid. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad daarna de knoop 
doorhakt. We hebben nog een weg te gaan, maar er is een belangrijke eerste stap gezet. 
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