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Geachte heer Duman,
Allereerst bieden wij onze excuses aan voor de late beantwoording van uw vragen over het gemeentelijke strooibeleid
zoals u die heeft gesteld in uw bovenvermelde brief.
De onderstaande beantwoording van uw vragen sluit volledig aan bij het gladheid bestedingsplan dat door ons is
vastgesteld op 22 november 2011.
Is er voldoende strooizout?
De gemeente heeft voor de routes van het langzame verkeer (fietspaden) een hoeveelheid strooizout op voorraad
waarmee 10 keer uitgerukt kan worden om een volledige fietspaden route te kunnen rijden. De capaciteit van de
zoutloods op de gemeentewerf is ongeveer 270 ton. SAVER strooit het hoofdwegennet en beschikt over een
voorraad van circa 600 ton strooizout. De voorraad wordt op basis van verbruik en een doorkijk van de meerdaagse
weersverwachting gemonitord en (voor zover de leveranciers aan de behoefte kunnen voldoen) op peil gehouden.
Hoe ziet het gemeentelijke strooiplan eruit?
Het gladheid bestrijdingsplan is digitaal te raadplegen via, www.bergenopzoom.nl onder zoekopdracht
"gladheidbestrijding". Tevens is over het plan gepubliceerd op de gemeentepagina in de Bergen op Zoomse Bode
van 19 december jl.
Hoe wordt het centrum bediend?
Voor het centrum geldt in principe dat er maatwerk wordt geleverd. Primair wordt het hoofdwegennet gestrooid.
Deze zogenaamde "primaire route" geldt als hoofdroute in het kader van de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de
mobiliteit van het openbaar vervoer. Wel is het zo dat de wegen in het centrum/winkelstraten worden gestrooid nadat
de primaire route, volgens het gladheid bestrijdingsplan, is afgewerkt.
Zo kan het zijn dat het centrum (afhankelijk van het weerbeeld en de beschikbare middelen) preventief wordt
gestrooid. Bij zware sneeuwval wordt dit wat lastiger. Bij sneeuwval is de primaire aanpak het wegschuiven van de
sneeuw omdat strooien in dit geval niet effectief is. De sneeuw kan niet naar de zijkanten worden geschoven want
dan worden de ingangen van de winkels geblokkeerd. Dit houdt in dat dan de sneeuw naar het midden van de
rijbaan wordt geschoven. Mocht de hoop sneeuw te groot worden dan zal overwogen worden om de sneeuw te laten
verwijderen.
Deze manier van gladheidbestrijding in het centrum is met de wijktafel 'Centrum' besproken en wordt in een
bijeenkomst met de winkeliersvereniging nader toegelicht. De gladheidbestrijding in het Centrum dient overigens te
geschieden buiten de openingstijden omdat het manoeuvreren met gladheid bestrijdingsvoertuigen tussen het
winkelend publiek tot gevaarlijke situaties leidt.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I m m bergenopzoom.nl

T140164
F (0164)24 97 24
KvK 20169091

B nv BNG rek nr 28 50 00 942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Hoe wordt de zelfwerkzaamheid van mensen en bedrijven geregeld (gezien de bezuinigingen)?
Op 85 plaatsen in de stad zijn zoutbakken geplaatst. Het betreffen locaties waar de weg een sterke helling heeft, bij
verzorging- en bejaardencentra en medische centra. Door op deze locaties zoutkisten te plaatsen kunnen burgers,
bij gladheid, zelf zout strooien.
Verder is in het gladheid bestedingsplan, onder 2.3.1. en 2.4., en in de Richtlijn Gladheidbestrijding, zoals die wordt
gepubliceerd op de gemeente pagina van de Bergen op Zoomse Bode onder punt 10 aangegeven, dat er vanuit
wordt gegaan dat burgers en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen vanuit hun 'burgerplicht' en in deze
situatie hun eigen stoep schoonvegen.
Nemen we deel aan het zoutloket?
De gemeente Bergen op Zoom neemt niet deel aan het zoutloket. Saver, als uitvoerende partij voor de wegen
binnen de gemeente Bergen op Zoom, heeft zich als uitvoerende partij wel aangemeld bij het zoutloket.
Als gemeente strooien wij de langzaam verkeerroutes en het zoutloket is met name bedoeld voor de
beschikbaarheid van strooizout voor het hoofdwegennet. Dit schaalt in prioriteit af van de rijkswegen, naar
provinciale wegen en vervolgens naar lokale wegen.
De afgelopen twee winters hebben wij als gemeente geen tekort gehad aan strooizout, mede door een afspraak met
Sabic. De gemeente kan hier in noodgevallen zout kopen als de reguliere handel niet meer kan leveren.
Wil het college de burger via de gemeentelijke pagina uitgebreid informeren over wie waar voor de gladheidbestrijding
zorg moet dragen ?
Zoals aangegeven wordt de Richtlijn Gladheidbestrijding gepubliceerd op de gemeente pagina van de Bergen op
Zoomse Bode. Daarnaast is het gehele gladheid bestrijdingsplan digitaal te raadplegen via www.berqenopzoom.nl
onder zoekopdracht "gladheidbestrijding".
Op welk gemeentelijk telefoonnummer kunnen mensen met klachten en vragen over gladheidbestrijding terecht?
Op het reguliere service nummer van de gemeente Bergen op Zoom, 140164, kan men terecht met vragen en of
meldingen over gladheidbestrijding.
Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u contact opnemen met de heer ing. P.A.C. Bogers, afdelingsmanager Openbare Ruimte, bereikbaar
via telefoonnummer 0164 - 277 699.
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