ARTIKEL 39 REGLEMENT VAN ORDE
(Schriftelijke vragen aan het college of aan de burgemeester)
Indiener:

Ömer Duman
Niet op barcode schrijven11

Fractie:

D66

Postadres:

Laagsehoeflaan 31 4623 TL Bergen op Zoom

Onderwerp:

Strooiplan

Gemeente Bergen op Zoom

II

111 055209
Reg Datum 05/12/2011
Eenheid
CS 2 08b
+

Geacht college,
Nog even en er gaat weer sneeuw vallen en moet er weer gestrooid worden.
In de krantenartikelen lezen we dat nu al strooizout gehamsterd wordt.
Het college van B en W heeft het sneeuw- en gladheidsbstrijdingsplan voor deze winter
vastgesteld. Saver houdt, zoals gebruikelijk, de hoofdroutes berijdbaar, de gemeente zorgt
voor de veiligheid op fiets- en voetpaden en de kleine straten.
leder jaar als er sneeuw valt begint de discussie over wie waar voor veilige wegen en straten
zorg moet dragen weer. Voor wat betreft het centrum is er vorig jaar te weinig gestrooid .
Veel winkeliers hebben daarover geklaagd.
De gemiddelde leeftijd van de bewoners in het centrum is hoog. Er zijn in het centrum
bovendien veel voetganger bewegingen. Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van de
wandelaar en 'winkelaar'?
Bergse winkelstraten, en wegen met lichte helling (koevoetstraat) zijn gevaarlijk voor het
publiek wanneer het niet sneeuwvrij is. Het college dient de burger gerust te stellen en voor
te bereiden, door bekend te maken op welke wijze de openbare ruimte in de winter
sneeuwvrij gehouden gaat worden.
De fractie van D66 wil graag van het college van B en W weten
1.ls er voldoende strooizout,
2.Hoe ziet het gemeentelijke strooiplan eruit,
3.Hoe wordt het centrum bediend,
4.Hoe wordt de zelfwerkzaamheid van mensen en bedrijven geregeld (gezien de
bezuinigingen)
5.Nemen we deel aan het zout loket?
6.WN het college de burger via de gemeentelijke pagina uitgebreid informeren over wie
waar voor de gladheidsbestrijding zorg moet dragen?
7.0p welk gemeentelijk telefoonnummer kunnen mensen met klachten en vragen over
gladheidsbescherming terecht?
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