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Diversen
Beantwoording raadsvraag strooibeleid

Onderwerp
Beantwoording raadsvraag Strooibeleid
Kennisnemen van
De beantwoording van de vraag over het strooibeleid die op 19 februari in de rondvraag
van de raadsvergadering gesteld zou worden, maar uiteindelijk na afloop per mail is
gesteld.
Inleiding
In uw vergadering van 19 februari jl. is het agendapunt Rondvraag omwille van de tijd
niet actief behandeld. Wel deed burgemeester Keereweer de toezegging dat ieder
raadslid zijn/haar vragen per mail bij de griffie kon aanleveren, waarna er binnen twee
weken na 19 februari een antwoord zou worden gegeven door de ambtelijke organisatie.
In deze informatienota wordt deze toezegging nagekomen en antwoord gegeven op de
door het CDA gestelde vraag inzake het strooibeleid.
De vraag van het CDA luidde: “Als CDA vragen wij extra aandacht voor strooien bij de
zorgcentra in onze gemeente. De winter is nog niet voorbij en er kan zo weer een pak
sneeuw liggen of gladheid ontstaan door vorst. Met name kwetsbare ouderen durven dan
haast niet van huis. Wij hebben van enkele oudere inwoners de klacht gehad dat zij geen
gebruik durfden te maken van de restaurantfunctie in Zorgcentrum Avondlicht in
Herwijnen omdat er net op het laatste stuk naar de ingang nog sneeuw lag. De
toegankelijkheid van deze voorzieningen is voor iedereen belangrijk; bezoekers en
bewoners. Als Dienstverlening naar onze ouderen vragen wij daarom voor de zorgcentra
extra aandacht in het strooibeleid.”
Het antwoord uit de organisatie is als volgt:
Het is niet haalbaar om alle wegen in de gemeente te strooien. Bij de aanpak voor West
Betuwe worden dezelfde uitgangspunten als in de oude gemeentes gehanteerd. Daarom
zijn er routes bedacht op basis van de belangrijkste wegen die als 1e prioriteit worden
gestrooid:
 Alle doorgaande hoofdwegen
 Alle belangrijkste ontsluitingsroutes
 Fietspaden
 Omgeving bij hulpdiensten
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In de basis geldt dat, binnen de bebouwde kom, iedereen binnen een straal van 250
meter op een gestrooide route zit.
Bij langdurige en extreme gladheid worden de overige wegen als 2e prioriteit gestrooid:
 straten binnen wijken en industrieterreinen
 straten bij kerken
 staten bij (overige) medische posten
 straten bij basisscholen
 etc.
Kernboodschap
Het strooien van de wegen met 2e prioriteit gebeurt voor het beeld pas na een redelijke
lange periode van gladheid i.v.m. de afmetingen van het gebied waar we als West
Betuwe mee te maken hebben. Eigen wegen vallen niet onder het strooibeleid en hebben
hier, bij alle drie de gemeenten, ook nooit deel vanuit gemaakt.
Consequenties
Als het een wens dat eigen wegen onderdeel moeten uit gaan maken van de strooiroutes
zal het gehele strooibeleid tegen het licht gehouden moeten worden. Hiervoor zal dan
substantieel extra budget voor vrijgemaakt moeten worden.
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