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1 INLEIDING
1.1 ACHTERGROND

Het bestrijden van gladheid, gebeurde in ieder van de voormalige fusiegemeenten anders.  Dit beleidsplan 
voorziet in een transparant en eenduidig beleid voor het bestrijden van gladheid binnen de gemeente Meierijstad. 
De gemeente Meierijstad heeft als wegbeheerder een zorgplicht voor het borgen van een goede staat van het 
wegennetwerk en het begaanbaar houden van deze wegen. Het bestrijden van gladheid valt ook onder deze 
zorgplicht, in de vorm van een inspanningsverplichting. Echter kan en mag van een wegbeheerder niet worden 
verwacht dat alle wegen altijd in perfecte staat verkeren. De wegbeheerder heeft daardoor vrijheid in het op te 
stellen beleid ten behoeve van gladheidsbestrijding. 

Door bij (verwachte) winterse omstandigheden preventief (uitvoering voorafgaand aan het ontstaan van gladheid) 
en curatief (wanneer gladheid reeds is opgetreden) te handelen voldoet de gemeente aan haar 
inspanningsverplichting om gladheidsbestrijding uit te voeren. Bewoners en gebruikers van openbare wegen 
hebben, naast de zorgplicht van de gemeente, een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten rekening houden met 
de winterse weersomstandigheden en hun (rij)gedrag aanpassen aan de lokale omstandigheden. 

De gemeente ambieert meer dan een minimale inspanningsverplichting en wil haar bewoners, bedrijfsleven en 
andere gebruikers graag tegemoetkomen. Gemeente Meierijstad wil dit bereiken door bedrijven en inwoners te 
faciliteren. Daarnaast is binnen afzienbare afstand van ieder huishouden een strooiroute aanwezig. 

1.2 MISSIE

In programma 2 van de Mijlpalen van Meierijstad is beschreven dat Meierijstad een aangename en veilige 
leefomgeving nastreeft. In lijn hiermee bevat dit beleidsplan een proactief beleid op basis waarvan het college, bij 
winterse omstandigheden preventief handelt om de belangen van stakeholders te behartigen. Het doel hiervan is 
om veiligheid en toegankelijkheid te borgen in het belang van bewoners en ondernemers.

1.3 VISIE

De gladheidsbestrijding in Meierijstad moet in de gehele gemeente op een eenduidige manier worden uitgevoerd. 
Afspraken die we maken gelden voor het gehele gemeentelijke areaal. De afspraken moeten transparant worden 
onderbouwd en duidelijk maken waar prioriteiten liggen en welke resultaten worden verwacht van het uitvoering 
geven hieraan. Dit beleid is de basis zijn waarop de gemeenteraad regie voert over de taken van het college. Het 
college geeft uitvoering aan dit beleid en rapporteert over de behaalde prestaties. Deze rapporten vormen de 
basis voor evaluaties over beleid en uitvoering.

1.4 PARTICIPATIE

Het gladheidsbestrijdingsplan (beleidsplan en uitvoeringsplan) is opgesteld in samenwerking tussen de 
vertegenwoordigers (gladheidscoördinatoren) van de gemeente Meierijstad en adviseurs van BTL Advies. 
Daarnaast zijn gladheidscoördinatoren en stakeholders geïnterviewd om inzicht te krijgen in de kansen en 
knelpunten bij gladheidsbestrijding. 

Met onderstaande stakeholders zijn gesprekken gevoerd:
 Stichting toegankelijk Meierijstad / Fietsersbond
 ZLTO / Cumela
 Platform Ondernemend Meierijstad
 Afvaardiging Dorps- en wijkraden
 Afvaardiging Centrummanagement

De notulen van deze gesprekken zijn in de bijlagen te vinden. De input uit deze interviews zijn op hoofdlijnen 
meegenomen in het plan. Gebied specifieke informatie is niet meegenomen in dit beleid, tenzij dit relevant is 
voor de gehele gemeente.
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1.5 DOELSTELLING

In dit gladheidsbestrijdingsplan is beschreven hoe de gemeente Meierijstad de gladheidsbestrijding op 
eenduidige wijze gaat uitvoeren. Daarbij wordt gekeken of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
gladheidsbestrijding geïntegreerd kunnen worden in deze nieuwe werkwijze. Het gladheidsbestrijdingsplan 
bestaat uit 2 delen: 

1. Beleidsplan: In het beleidsplan is de gemeentelijke ambitie voor gladheidsbestrijding beschreven. Daarbij is 
aangegeven hoe: 

a. kaders die richting geven aan de zorgplicht rond het bestrijden van gladheid;
b. de gemeente de verschillen in gladheidsbestrijding tussen de voormalige gemeenten op een 

eenduidige wijze gaat organiseren;
c. gladheidsbestrijding op een duurzame wordt uitgevoerd, ook met inzet van innovatieve 

oplossingen;
d. de verdeling in verantwoordelijkheden ligt bij de gemeente en derden;
e. de prioritering van gladheidsbestrijding bepaald is;
f. de gemeente communiceert over gladheid en gladheidsbestrijding.

2. Uitvoeringsplan: In het beheer en uitvoeringsplan is doelgericht uitgewerkt hoe de uitvoering van 
gladheidsbestrijding verloopt. Daarbij is onder andere benoemd:

a. wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft;
b. welke routes er zijn en welk materieel en personeel hiervoor wordt ingezet;
c. waar opstartlocaties en bijvullocaties gesitueerd zijn;
d. hoe en welke communicatielijnen er zijn.

Het Uitvoeringsplan wordt na vaststelling van dit Beleidsplan op- en vastgesteld.

Het gladheidsbestrijdingsplan wordt door zowel de gladheidcoördinator als de wegbeheerder gebruikt als 
richtinggevend beleidsdocument voor de uitvoering (kaders en randvoorwaarden) en het proces, afgestemd op 
een integrale werkwijze binnen de gemeente Meierijstad.  

Voor derden biedt dit document inzicht in de gemeentelijke visie- en het te hanteren beleid ten behoeve van 
gladheidsbestrijding.

1.6 HUIDIGE SITUATIE 

In de huidige situatie vindt een diversiteit in maatregelen plaats. In de voormalige gemeenten Veghel en 
Schijndel wordt preventieve bestrijding uitgevoerd en een groot deel van de werkzaamheden uitbesteed aan 
externe partijen, daar waar in Sint-Oedenrode curatieve bestrijding plaatsvindt met medewerkers van de eigen 
dienst.

1.7 LEESWIJZER

Dit beleidsplan beschrijft de ambities van de gemeente Meierijstad rond het bestrijden van gladheid  en een 
inzicht in de overwegingen die hebben geleid tot de doelstellingen en resultaatverwachtingen. Het beleidsplan 
biedt inzicht in:

 De kaders die richting geven aan de zorgplicht rond het bestrijden van gladheid;
 De belangen van stakeholders bij het bestrijden van gladheid;
 De ontwikkelingen rond het bestrijden van gladheid;
 Welke keuzemogelijkheden bestaan rond het bestrijden van gladheid;
 Welke keuzes zijn gemaakt over het bestrijden van gladheid;
 Welke prestaties worden verwacht van het bestrijden van gladheid;
 Hoe monitoring en evaluatie plaats zal vinden;
 Een advies voor het beleid voor het bestrijden van gladheid in Meierijstad.

De routevoering c.q. een strooiplan, wordt opgesteld in het kader van het uitvoeringsprogramma (UGB). Dit wordt 
opgesteld aan de hand van het beleid uit dit beleidsplan.
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2 KADERS EN RICHTLIJNEN
2.1 JURIDISCH

Zoals benoemd in hoofdstuk 1, heeft de gemeente Meierijstad een inspanningsverplichting ten behoeve van 
gladheidsbestrijding in de openbare ruimte. Het juridische kader  voor het bestrijden van gladheid is te herleiden 
uit onderstaande wetgeving:
 Wegenwet
 Wegenverkeerswet 1994
 Reglement Verkeerregels en verkeerstekens 1990
 Arbowet 
 Milieuwet 

2.2 ARBOWET

2.2.1 ARBEIDSTIJDENWET

In de Arbeidstijdenwet staan regels over onder andere werk- en rusttijden, pauzes, nacht- en oproepdiensten en 
werken op zondagen. In bijlage 1 zijn deze regels te vinden. 

2.2.2 ARBORIJTIJDENWET

De Arbo rijtijdenwet is opgesteld op basis van Europese wetgeving (Verordening (EG) nr. 561/2006), die eisen 
stelt aan werk- en rijtijden in de chauffeurssector. De wetgeving is bepaald om uitgerust de weg op te gaan en te 
blijven. Uitgeruste chauffeurs zijn minder foutgevoelig en kunnen risico’s beter inschatten dan uitgeputte 
chauffeurs. Hiermee beperkt de overheid de kans op ongelukken als gevolg van vermoeide chauffeurs. Van 
toepassing zijn de artikelen 4 t/m 9 van de Verordening (EG) nr. 561/2006. Hier is ingegaan op de werktijden, 
rijtijden en rusttijden van chauffeurs. Deze artikelen zijn te vinden in bijlage 2.

2.3 MILIEU

In het kader van milieu dient te worden gekeken naar alternatieve strooimethoden en slimme technologieën, 
gericht op reductie van CO2-uitstoot en zoutgebruik. Voorbeeld hiervan is en Track & Trace systeem, waarmee 
strooiroutes efficiënter kunnen worden benut. 

2.4 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

In het Mijlpalenplan van Meierijstad 2017 – 2022 zijn voor alle beleidsterreinen vijf thema’s benoemd, namelijk 
participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Voor het gladheidsbestrijdingsplan streeft de 
gemeente naar een ontwikkeling in duurzaamheid en innovatie. De kansen die met betrekking tot 
gladheidsbestrijding voor deze thema’s bestaan, zijn beschreven in hoofdstuk 4. 

2.5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN PARTICIPATIE 

Gemeente Meierijstad heeft als wegbeheerder een inspanningsverplichting als het gaat om gladheidsbestrijding. 
Door het begaanbaar houden van de belangrijkste wegen (zie paragraaf 4.3 Prioritering) voldoet de gemeente 
aan zijn inspanningsverplichting. Gemeente Meierijstad stelt zout ter beschikking voor bewoners en instellingen 
(gemeenschapshuizen, scholen en zorginstellingen). De volgende hoeveelheden worden per jaargang door de 
gemeente ter beschikking gesteld:
 Instellingen: 20 kg per vestiging;
 Bewoners: 10 kg per huisadres.

https://www.meierijstad.nl/document.php?m=2&fileid=3451&f=3a0af38b3920abea7c5f2fb78cb09379&attachment=0
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Van bedrijven (winkels e.d.) wordt verwacht hun eigen domein begaanbaar te houden om het voor hun klanten 
zo begaanbaar mogelijk te houden. Dit houdt in dat de voorliggende straat van het kadastrale perceel door het 
bedrijf zelf vrijgehouden dient te worden. We informeren o.a. via sociale media, om actie te ondernemen in dien 
nodig bij het ontstaan van gladheid.

Bewoners dienen in hun gedrag rekening te houden met gladheid. Tevens wordt van bewoners verwacht de 
toegang tot hun woning begaanbaar te houden. 

Van weggebruikers wordt verwacht hun gedrag aan te passen aan de weersomstandigheid en rekening te 
houden met gladheid. Daarnaast wordt verwacht dat motorvoertuigen zijn voorzien van middelen die veiligheid 
op de weg in winterse omstandigheden bevorderen. 
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3 GLADHEID, BESTRIJDINGSMETHODEN EN PRIORITERING

3.1 GLADHEID

3.1.1 HET ONTSTAAN VAN GLADHEID

In winterse periodes, waarbij de temperatuur net boven de grond rond het vriespunt komt is grote kans op 
gladheid. De factoren temperatuur en vochtigheid zijn bepalend voor hoe snel en hevig de gladheid optreed. Op 
locaties waar de verharding snel afkoelt (bijv. op bruggen en viaducten) ontstaat eerder gladheid dan in stedelijk 
gebied waar veel omgevingswarmte aanwezig is. Gladheid ontstaat door: 
 Het opvriezen van natte weggedeelten: ontstaat als het wegdek al nat is en de temperatuur daalt; 
 Condensatie: ontstaat als de temperatuur van de weg al erg laag is, vaak onder het vriespunt;
 Neerslag in de vorm van: 

 ijzel;
 sneeuw;
 hagel.

Door gladheid hebben weggebruikers minder grip op de ondergrond. Wanneer zich dit onverwachts voordoet kan 
dit leiden tot onveilige situaties.  

3.1.2 SIGNALERING VAN GLADHEID

Het signaleren van gladheid vindt voor preventieve- en curatieve gladheidsbestrijding op diverse manieren 
plaats.

De gemeente signaleert gladheid preventief op basis van: 
 Informatie van Meteoconsult die door meteorologische prognoses aangeeft wanneer koude periodes te 

verwachten zijn;
 Inventarisatie van koude locaties in Gemeente Meierijstad met inzet van een infraroodmeting;
 Informatie van meetstations van Provincie Noord- Brabant en Regio Eindhoven.

De gemeente signaleert gladheid curatief op basis van: 
 Het schouwen van wegen/fietspaden door gemeentelijke medewerkers; 
 Contact met andere wegbeheerders (provincie, Rijkswaterstaat e.d.) en politie over afstemming van 

gladheidsmeldingen.

In de praktijk blijkt dat de meetgegevens, voor preventieve signalering vaak een te globaal beeld geven van de 
situatie in Meierijstad. Door de grote omvang van de gemeente zitten er grote verschillen in temperatuur en 
vochtigheid, waardoor gladheid soms heel lokaal kan voorkomen. Voor een beter beeld op gladheid in de 
gemeente is het aan te raden extra meetstations binnen de gemeente te plaatsen. De inventarisatie (benoemd 
onder de preventieve signalering) wijst uit of, waar en hoeveel meetstations nodig zijn.

3.2 BESTRIJDINGSMETHODEN

Het voorkomen en/of bestrijden van gladheid kan op verschillende manieren gebeuren. De methode die wordt 
toegepast, is veelal maatwerk voor de situatie waaronder deze is ontstaan. In dit beleidsplan wordt niet 
voorgeschreven welke methode dient te worden ingezet. Wél wordt een beeld geschetst van de effecten van 
bestrijdingsmethoden en de voorkeur die voortvloeit uit de ambities van Meierijstad voor een effectief en 
milieuvriendelijk handelen

3.2.1 STROOIEN

Strooien kan op twee verschillende manieren worden uitgevoerd, namelijk preventief en curatief. Gemeente 
Meierijstad prefereert een preventieve methode, waardoor de risico’s op gladheid beperkt blijven. Bij 
aanhoudende vorst en sneeuwval zal de gemeente ook curatief strooien. Onderstaand is toegelicht wat beide 
strooimethoden inhoud en wat hier de voor- en nadelen van zijn. 
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3.2.2 PREVENTIEF STROOIEN

Bij preventief strooien wordt natzout (wegenzout + pekel) over de weg gestrooid waardoor het vriespunt van het 
water wat zich op de weg bevindt verlaagd wordt. Hierdoor kan het water pas bij een lagere temperatuur 
bevriezen en duurt het dus langer voordat de weg glad wordt. Het wegverkeer zorgt er vervolgens voor dat het 
dooimiddel wordt ingereden zodat het effect verbeterd. Naarmate meer water (of sneeuw, ijs) zich met het 
dooimengsel mengt neemt de concentratie zout af en dus ook de werking van het dooimiddel. Het is dus 
noodzakelijk regelmatig te blijven strooien om het zoutpercentage aan te vullen. 

Voordeel Nadeel
Werkt meteen en het stelt ontdooiproces direct in 
werking

Meerprijs natzoutstrooimachine en bijbehorend 
onderhoud

Verwaaid nauwelijks en blijft liggen waar het terecht 
komt nadat het is gestrooid.

Kosten ombouw van machinepark van droogzout 
naar natzout

Minder zoutgebruik door toevoeging van water, 
minder belasting voor het milieu door lager 
zoutgehalte in strooimiddel
Langere strooiroutes (mogelijk) ten opzichte van 
droogzout, door hogere rijsnelheid kunnen meer 
wegen gestrooid worden in zelfde tijd
Efficiëntere inzet middelen en personeel door vooraf 
bepaalde preventieve strategie
Hogere verkeersveiligheid door preventief te strooien

3.2.3 CURATIEF STROOIEN

Bij curatief strooien is er al gladheid aanwezig en wordt er meestal droogzout (wegenzout zonder pekel) gebruikt. 
Curatief strooien vindt in Meierijstad vooral op kleine schaal plaats, bijvoorbeeld in de centrumgebieden. 

Voordeel Nadeel 
Grotere hoeveelheden sneeuw ontdooien door hoge 
concentratie zout

Ontdooi proces komt langzamer op gang

Kost meer zout ten opzichte van natzout
Verwaaid makkelijk
Lagere rijsnelheid ten opzichte van natzout, men 
dient langer te rijden om zelfde strooi effect te krijgen

Keuze:
Op basis van een weging van bovenstaande voor- en nadelen wordt geadviseerd om een preventief strooiregiem 
te hanteren. Deze methode zorgt ervoor dat materiaal, materieel én personeel zo effectief en efficiënt worden 
ingezet tegen de laagst mogelijke economische- en ecologische kosten. Slechts bij aanhoudende sneeuwval zal 
curatief strooien nog worden toegestaan.

3.2.4 VEGEN

De methode ‘vegen’ wordt overwegend ingezet om sneeuw te verwijderen van bestratingen Bij vegen is er 
gladheid aanwezig en gaat een borstelmachine over de verharding, om sneeuw weg te vegen. Deze handeling 
kan aanvullend worden uitgevoerd in combinatie met curatief strooien. 

Voordeel Nadeel 
Bereikbaarheid minder draagkrachtige verhardingen, 
zoals voetpaden

Sneeuw dient te worden afgevoerd

Bereikbaarheid centrum- en voetgangersgebieden
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3.2.5 SCHUIVEN

De methode ‘schuiven’ wordt ingezet om sneeuw te verwijderen van wegverhardingen. Bij schuiven is er 
gladheid aanwezig en gaat een voertuig met schuifmechanisme over de verharding, om de sneeuw weg te 
schuiven. Deze handeling kan aanvullend worden uitgevoerd in combinatie met curatief strooien. Deze handeling 
wordt veelal uitgevoerd in combinatie met curatief strooien als sneeuwval aan blijft houden.

Voordeel Nadeel 
Verharding is direct bruikbaar Ophoping van sneeuw naast verharding

3.3 PRIORITERING 

Om de routing van gladheidsbestrijding vast te stellen, is een prioritering van belang. De prioritering is gebaseerd 
op het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het fietsplan. Dit vertaalt zich in de volgende prioritering: 

1. Gebiedsontsluitingswegen binnen- en buiten de bebouwde kom;
2. Primaire fietsroutes;
3. Erftoegangswegen type 1;
4. Erftoegangswegen type 2;
5. Secundaire fietsroutes.

Naast bovenstaande wegen, zijn de voor koude en dus gladheid gevoelige locaties zoals bruggen, viaducten en 
trappen belangrijke aandachtspunten. 

Daarnaast zijn routes naar en locaties rond publiek aantrekkende voorzieningen een aandachtspunt, waaronder 
het gemeentehuis, (middelbare) scholen, zorginstellingen, gemeenschapshuizen en winkelcentra.

Overige gebieden zoals woonerven en –buurten hebben voor de gemeente minder prioriteit. Bewoners binnen de 
bebouwde kom kunnen binnen afzienbare afstand een weg bereiken die gestrooid is, waardoor overlast beperkt 
blijft. Buiten de bebouwde kom zal de afstand tot een gestrooide weg ruimer worden.  
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4 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
Gemeente Meierijstad heeft de intentie om als duurzame en innovatieve gemeente naar voren te treden. Op 
korte termijn zijn er meerdere innovaties om de gladheidsbestrijding efficiënter en duurzamer in te richten.

4.1 DUURZAAMHEID 

Voor het aspect duurzaamheid zijn de volgende criteria in te brengen als het gaat om streven naar duurzamer 
gladheidsbestrijding:
 Energiegebruik
 Energieverbruik
 CO2-productie en uitstoot
 Zoutgehalte
 Zoutverbruik
 Uitloging naar de berm
 Ingezette uren personeel en materieel

Eén of meerdere van bovenstaande aspecten kan bereikt worden door één of meerdere van de volgende reeds 
beschikbare mogelijkheden:
 Lokaal koude meetnet. Met een lokaal meetnet kan, zeker i.v.m. de oppervlakte van Meierijstad, accuraat 

bepaald worden wanneer, waar en hoeveel er gestrooid moet worden.
 Digitaal routenetwerk. Het digitaal  (laten) berekenen van alle routes, zodat de hoeveelheid routes en de 

lengte van de routes tot een minimum wordt beperkt en er dus in totaal minder gereden hoeft te worden.
 Digitale routesystemen in combinatie met zoutafstelling in de voertuigen. Digitale routesystemen geven de 

te rijden routes weer en geven tevens aan de strooiers op de voertuigen per weggedeelte aan hoeveel en 
over welke breedte er gestrooid moet worden. Door toepassing worden rijkilometer beperkt en de 
strooimiddelen goed ingezet. 

4.2 INNOVATIE

Op korte termijn worden meerdere innovaties verwacht om gladheidsbestrijding efficiënter en duurzamer vorm te 
geven. De innovaties moeten zorgen voor een verdere reductie van het aantal te rijden kilometers en de inzet 
van strooimiddelen en personeel. Het gaat hierbij om: 
 Ontwikkelingen in alternatieve bestrijdingsmethoden. Bijvoorbeeld toepassing van sap van bermgras in 

plaats van strooizout, dit leidt tot minder zout op wegen en in bermen.
 Inzet van alternatieve vormen van energieopwekking om gladheid te voorkomen. Dit kan door verhardingen 

te verwarmen. Dit is onder andere toepasbaar bij bruggen en viaducten, deze zijn eerder en sneller koud 
dan andere weggedeelten.

 Optimale (op digitale wijze) afstelling van de strooivoorzieningen naar grootte van wegen. Hierdoor is een 
reductie mogelijk van de hoeveelheid in te zetten strooimiddel. 

 Het gebruiken van openbare verlichting. Bij de vervanging van verlichtingsarmaturen kunnen eventueel 
registratiemodulen  ‘ingeplugd’ worden voor temperatuurregistratie. Hiermee ontstaat een dicht netwerk van 
meetpunten waarmee nog gerichter de gladheid bestreden kan worden. Hierdoor is een reductie mogelijk 
van de inzet van personeel, materiaal en strooimiddel.

Om deze mogelijkheden in de toekomst te beoordelen, zal gemeente Meierijstad deze ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten houden en met leveranciers en productontwikkelaars overleg voeren.
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5 COMMUNICATIE
5.1 COMMUNICATIE

Interne communicatie:
De gladheidscoördinator van de gemeente Meierijstad heeft een cruciale rol voor de interne communicatie. Alle 
informatie die via de verschillende kanalen binnenkomt moet vertaald worden naar de juiste persoon met diens 
specifieke taak/werkzaamheden. Dit geldt voor-, tijdens- en na het strooien. 

Externe communicatie:
De externe communicatie is gericht op alle partijen die belang hebben bij informatie over gladheidsbestrijding. 
Het doel is om weggebruikers te waarschuwen over gladheid en bewoners en bedrijven te informeren over het 
gemeentelijke gladheidsbeleid. 

Externe partijen worden minimaal geïnformeerd:
 Bewoners;
 Bedrijven;
 Hulpdiensten (politie, brandweer);
 Instellingen (verzorgingstehuizen, scholen).

Onderstaande informatie over gladheidsbestrijding wordt minimaal verstrekt:
 Gladheidsbestrijding in algemene zin;
 Prioritering en overzicht strooiroutes;
 Verantwoordelijkheid van partijen en facilitering;

Via onderstaande communicatiekanalen worden de doelgroepen bereikt en informatie verstrekt:
 Lokale kranten/Huis-aan-huisbladen; 
 Internet; website gemeente Meierijstad;
 Sociale Media; kanalen van de gemeente Meierijstad;
 Frontoffice gemeente.
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6 MONITORING EN EVALUATIE
6.1 MONITORING

Monitoring van het bestrijden van gladheid vindt plaats bij wijze van waarnemingen en registraties. 
Waarnemingen vinden plaats door toezichthouders en uitvoerenden. Registraties vinden plaats door gebruik te 
maken van de kanalen voor communicatie. Daar komen meldingen en klachten binnen.

6.2 MELDINGEN EN KLACHTEN

Meldingen en klachten komen binnen via diverse kanalen, deze worden verwerkt via Melddesk, het centrale 
registratie systeem voor meldingen en klachten. Via Melddesk worden de meldingen en klachten doorgezet naar 
de dienstdoende voorman en de  juiste uitvoerende persoon. Meldingen worden binnen de gestelde termijn 
afgehandeld (vastgelegd in Melddesk procedure). De melder ontvangt een terugkoppeling op de melding of 
klacht.

6.3 EVALUATIE

Beide documenten (beleidsplan en beheer- en onderhoudsplan) worden geëvalueerd.  Onderstaand is nader 
toegelicht wanneer de evaluatie plaatsvindt en waarop geëvalueerd wordt: 

Beleidsplan: 1x per 5 jaar
Het beleidsplan wordt in hoofdlijnen 1x per 5 jaar geëvalueerd. Een vastgesteld beleid is niet jaarlijks te toetsen 
op werkbaarheid en heeft enkele jaren nodig om geïmplementeerd te worden. De implementatie wordt bijgesteld 
in het Uitvoeringsplan. Belangrijke aandachtspunten voor actualisatie van het beleidsplan zijn:
 Wijzigingen in wet- en regelgeving;
 Gemeentelijke visie;
 Lange termijninvesteringen;
 Investeringen
 Ontwikkelingen in duurzaamheid, innovatie en participatie;
 Koersbepaling;

Uitvoeringsplan: 1x per jaar
Het beheer- en onderhoudsplan wordt ieder jaar in maart/ april geëvalueerd op uitvoeringsniveau. Het doel is om 
de uitvoering van gladheidsbestrijding te optimaliseren aan de hand van het beleidsplan en de knelpunten van 
het betreffende jaargang. Belangrijke aandachtspunten zijn:
 Wijzigingen in route;
 Wijzigingen in prioritering;
 Wijzigingen in organisatie;
 Korte termijninvesteringen;
 Ingekomen klachten en meldingen. 
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1 – ARBEIDSTIJDENWET

Maximaal aantal uren werktijd
In de Arbeidstijdenwet staat dat niet iedere week maximaal 60 uren mag worden gewerkt. Voor een langere 
periode geldt het volgende:
 Over een periode van 4 weken mag gemiddeld 55 uur per week worden gewerkt. Bij cao of bedrijfsregeling 

mag hiervan worden afgeweken, maar er mag nooit meer dan 60 uur per week worden gewerkt.
 Over een periode van 16 weken mag gemiddeld maximaal 48 uur per week worden gewerkt.
Een werkweek loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Wettelijk recht op rust
Voor de rust na werktijd gelden de volgende regels:
 Na een werkdag mag minimaal 11 aaneengesloten uren niet worden gewerkt.
 De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen 

als het nodig is voor het werk.
 Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.
 De wekelijkse rust mag ook over 14 dagen worden verspreid. In dat geval moet er in elke periode van 14 

maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft niet aaneengesloten te worden genomen. Deze rust is 
te verdelen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

Wettelijk recht op pauze
Voor pauzetijden gelden de volgende regels:
 Bij een werkdag van meer dan 5,5 uren arbeid per dienst, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van 

ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in meerdere pauzes van ten minste 15 minuten. 
 Bij een werkdag van meer dan 10 uren arbeid per dienst, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van 

ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in meerdere pauzes van ten minste 15 minuten.
 Bij collectieve regeling kan van bovenstaande worden afgeweken. Bij een werkdag van meer dan 5,5 uren 

arbeid per dienst, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste 15 minuten.

Wettelijk recht bij nachtdiensten
Definitie nachtdienst: een dienst waarin meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 uur en 06.00 uur;
Voor pauzetijden gelden de volgende regels:
 Een werkdag tijdens nachtdienst duurt maximaal 10 uur per nachtdienst. 
 In elke periode van 16 aaneengesloten weken, waarin ≥ 16 keren nachtdiensten wordt gewerkt, mag 

maximaal 40 uren per week gewerkt worden in die aaneengesloten periode van 16 weken.
 Maximaal 5 keer in een aaneengesloten periode van 14 keer 24 uur en maximaal 22 keer in een 

aaneengesloten periode van 52 weken, mag er maximaal 12 uur worden gewerkt, gevolgd door een rusttijd 
van 12 uur.

 Wanneer de arbeid in een nachtdienst eindigt na 02.00 uur, is er minimaal 14 uur rusttijd, die één keer in een 
aaneengesloten periode van 7 keer 24 uur mag worden ingekort tot minimaal 8 uur. 

 Na het werken van 3 achtereenvolgende nachtdiensten, volgt een rusttijd van minimaal 46 uur.
 In elke periode van 16 weken mag maximaal 36 keer arbeid worden verricht in een nachtdienst die eindigt 

na 02.00 uur.
 Elke werknemer verricht maximaal 140 keer arbeid die eindigt na 02.00 uur in een periode van 52 

aaneengesloten weken of maximaal 38 uur arbeid verricht tussen 00.00 uur en 06.00 uur in een periode van 
2 aaneengesloten weken.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2018-01-01
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BIJLAGE 2 – VERORDENING (EG) 561/2006
Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:
 „wegvervoer”: iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk over voor openbaar gebruik toegankelijke wegen 

plaatsvindt, in lege of beladen toestand, door een voertuig, bestemd voor het vervoer van personen of 
goederen;

 „voertuig”: motorrijtuig, trekker, aanhangwagen of oplegger of een combinatie van deze voertuigen, zoals 
hierna omschreven:

o „motorrijtuig”: ieder voertuig, gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van personen of goederen, dat 
zich op eigen kracht over de weg beweegt, niet zijnde een voertuig dat zich permanent langs 
spoorstaven beweegt;

o „trekker”: ieder voertuig, in het bijzonder gebouwd voor het trekken, duwen of in beweging brengen 
van aanhangwagens, opleggers, werktuigen of machines, dat zich op eigen kracht over de weg 
beweegt, niet zijnde een voertuig dat zich permanent langs spoorstaven beweegt;

o „aanhangwagen”: ieder voertuig, bestemd om aan een motorrijtuig of aan een trekker te worden 
gekoppeld;

o „oplegger”: een aanhangwagen welke geen vooras heeft en op zodanige wijze aan de trekker of het 
motorrijtuig wordt gekoppeld dat een belangrijk deel van zijn eigen gewicht en van het gewicht van 
zijn lading door de trekker of het motorrijtuig wordt gedragen;

 „bestuurder”: iedere persoon die het voertuig bestuurt, zelfs gedurende een korte periode, of die zich in het 
voertuig bevindt is om het, als onderdeel van zijn verplichtingen, zonodig te kunnen besturen;

 „onderbreking”: elke periode waarin de bestuurder niet mag rijden en ook geen andere werkzaamheden mag 
verrichten en die uitsluitend dient om te rusten;

 „andere werkzaamheden”: alle activiteiten die worden gedefinieerd als arbeidstijd in artikel 3, onder a), van 
Richtlijn 2002/15/EG, behalve „rijden”, met inbegrip van alle werkzaamheden voor dezelfde of voor een 
andere werkgever in of buiten de vervoerssector;

 „rust”: iedere ononderbroken periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken;
 „dagelijkse rusttijd”: de dagelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken, en die 

een „normale dagelijkse rusttijd” en een „verkorte dagelijkse rusttijd” omvat;
o „normale dagelijkse rusttijd”: een periode van rust van ten minste elf uur. De normale dagelijkse 

rusttijd kan ook worden opgesplitst in twee perioden, waarvan de eerste ten minste drie 
ononderbroken uren bedraagt en de tweede ten minste negen ononderbroken uren bedraagt;

o „verkorte dagelijkse rusttijd”: een periode van rust van ten minste negen uur doch minder dan elf 
uur;

 „wekelijkse rusttijd”: een wekelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken, en 
die een „normale wekelijkse rusttijd” en een „verkorte wekelijkse rusttijd” omvat:

o „normale wekelijkse rusttijd”: een periode van rust van ten minste 45 uur;
o „verkorte wekelijkse rusttijd”: een periode van rust van minder dan 45 uur die, onder de 

voorwaarden van artikel 8, lid 6, kan worden bekort tot minimaal 24 achtereenvolgende uren;
 „week”: de periode tussen 00.00 uur op maandag en 24.00 uur op zondag;
 „rijtijd”: de duur van de rijactiviteit zoals geregistreerd:

o automatisch of semi-automatisch door het controleapparaat zoals bepaald in bijlage I en I B van 
Verordening (EEG) nr. 3821/85; of

o op manuele wijze zoals vereist door artikel 16, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 3821/85;
 „dagelijkse rijtijd”: de totale bij elkaar opgetelde rijtijd tussen het einde van de ene dagelijkse rusttijd en het 

begin van de volgende dagelijkse rusttijd of tussen een dagelijkse en een wekelijkse rusttijd;
 „wekelijkse rijtijd”: de totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende een week;
 „toegestane maximummassa”: de hoogst toegestane totaalmassa van een voertuig, het laadvermogen 

daaronder begrepen;
 „geregelde diensten van personenvervoer”: nationale en internationale diensten als omschreven in artikel 2 

van Verordening (EG) nr. 684/92 van de Raad van 16 maart 1992 houdende gemeenschappelijke regels 
voor het internationale vervoer van personen met touringcars en autobussen (10);

 „meervoudige bemanning”: een situatie waarin er zich tijdens elke rijperiode tussen twee opeenvolgende 
dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd ten minste twee bestuurders 
in het voertuig bevinden om het te besturen. Bij meervoudige bemanning is de aanwezigheid van een 
andere bestuurder of andere bestuurders gedurende het eerste uur facultatief, maar gedurende de 
resterende periode verplicht;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R0561#ntr10-L_2006102NL.01000101-E0010
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 „vervoersonderneming”: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een vereniging of een groep mensen 
zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder winstoogmerk, of een officiële instantie, met eigen 
rechtspersoonlijkheid of afhankelijk van een autoriteit met een rechtspersoonlijkheid, die zich bezighoudt met 
wegvervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening;

 „rijperiode”: de bij elkaar opgetelde rijtijd vanaf het ogenblik dat een bestuurder begint te rijden na een 
rusttijd of een onderbreking, totdat hij een rusttijd neemt of een onderbreking neemt. Een rijperiode kan al 
dan niet onderbroken worden.

BEMANNING, RIJTIJDEN, ONDERBREKINGEN EN RUSTTIJDEN
Artikel 5
 De minimumleeftijd van conducteurs wordt vastgesteld op 18 jaar.
 De minimumleeftijd van bijrijders wordt vastgesteld op 18 jaar. Lidstaten mogen echter de minimumleeftijd 

voor bijrijders verlagen tot 16 jaar, op voorwaarde dat:
o het wegvervoer plaatsvindt binnen een lidstaat en binnen een straal van 50 km rondom de 

standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van de gemeenten waarvan het 
centrum binnen deze straal ligt;

o de verlaging geschiedt met het oog op de beroepsopleiding; en
o dit plaatsvindt conform de nationale arbeidswetgeving van de betreffende lidstaat.

Artikel 6
 De dagelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan negen uur.

De dagelijkse rijtijd mag echter worden verlengd tot ten hoogste tien uur, doch niet meer dan twee keer in 
een week.

 De wekelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan 56 uur, waarbij de maximale wekelijkse arbeidstijd als 
gedefinieerd in Richtlijn 2002/15/EG niet mag worden overschreden.

 De totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken mag niet meer bedragen dan 90 
uur.

 De dagelijkse en wekelijkse rijtijd omvat alle rijtijd binnen het grondgebied van de Gemeenschap of van een 
derde land.

 De bestuurder registreert als „andere werkzaamheden” alle tijd besteed volgens de omschrijving in artikel 4, 
onder e), en alle tijd die hij heeft besteed aan het besturen van een voertuig voor commerciële activiteiten 
die buiten de werkingssfeer van deze verordening vallen, en registreert alle perioden van „beschikbaarheid” 
volgens de definitie van artikel 15, lid 3, onder c), van Verordening (EEG) nr. 3821/85 sedert zijn laatste 
dagelijkse of wekelijkse rusttijd. Deze registratie gebeurt manueel op een registratieblad of een afdruk of 
door gebruik van handmatige invoerfaciliteiten op het controleapparaat.

Artikel 7
 Na een rijperiode van vier en een half uur neemt de bestuurder een aaneengesloten onderbreking van ten 

minste vijfenveertig minuten, tenzij hij een rusttijd neemt.
Deze onderbreking kan worden vervangen door een onderbreking van ten minste 15 minuten gevolgd door 
een onderbreking van ten minste 30 minuten die elk zodanig tijdens de periode worden ingelast, dat aan de 
bepalingen van de eerste alinea wordt voldaan.

Artikel 8
 Een bestuurder moet dagelijkse en wekelijkse rusttijden nemen.
 Binnen elke periode van 24 uur na het einde van de voorafgaande dagelijkse of wekelijkse rusttijd moet een 

bestuurder een nieuwe dagelijkse rusttijd genomen hebben.
Indien het gedeelte van de dagelijkse rusttijd dat binnen die periode van 24 uur valt ten minste negen doch 
niet meer dan elf uur bedraagt, wordt deze dagelijkse rusttijd als een verkorte dagelijkse rusttijd aangemerkt.

 Een dagelijkse rusttijd mag worden verlengd tot een normale wekelijkse rusttijd of een verkorte wekelijkse 
rusttijd.

 Een bestuurder mag tussen twee wekelijkse rusttijden ten hoogste drie keer een verkorte dagelijkse rusttijd 
hebben.

 In afwijking van lid 2 geldt dat een bestuurder die deel uitmaakt van een meervoudige bemanning, een 
nieuwe dagelijkse rusttijd van ten minste 9 uur moet hebben genomen binnen 30 uur na het einde van een 
dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

 Per periode van twee opeenvolgende weken moet een bestuurder ten minste:



Gladheidsbestrijding - beleidsplan – Gemeente Meierijstad18

o twee normale wekelijkse rusttijden, of
o één normale wekelijkse rusttijd en één verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur nemen. De 

verkorting moet evenwel worden gecompenseerd door een equivalente periode van rust die voor 
het einde van de derde week na de betrokken week en bloc genomen moet worden.

Een wekelijkse rusttijd mag niet later beginnen dan aan het einde van zes perioden van 24 uur te rekenen 
vanaf het einde van de vorige wekelijkse rusttijd.

 Rust die wordt genomen ter compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd moet aansluitend op een 
andere rusttijd van ten minste negen uur worden genomen.

 Wanneer een bestuurder dit zo verkiest, mogen dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden buiten 
de standplaats in een voertuig worden doorgebracht indien dit voor iedere bestuurder behoorlijke 
slaapfaciliteiten biedt en het voertuig stilstaat.

 Een wekelijkse rusttijd die in twee weken valt, mag in één van beide weken geteld worden, maar niet in 
beide.
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BIJLAGE 3 – SCENARIO’S LENGTE STROOIROUTES 

De gladheidsbestrijding in Meierijstad wordt uitgevoerd door de gemeentelijke eigen dienst. Medewerkers starten 
vanuit de gemeentewerf in Veghel of Schijndel en rijden dan hun strooiroute. Een aandachtspunt hierbij is de lengte 
van de strooiroutes. Gemiddeld zijn de medewerkers 3 tot 3,5 uur bezig met strooien (excl. Op- en afbouw en laden 
van de wagens). Volgens de richtlijnen van de CROW (landelijk kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte 
en verkeer en vervoer) zou dit ongeveer 2 uur mogen zijn. Onderstaand zijn 3 scenario’s omschreven hoe de 
gemeente hier in de toekomst mee om kan gaan.

Scenario 1: Doorgaan met de huidige werkwijze

We blijven de huidige werkwijze zoals hierboven beschreven hanteren. De medewerkers zijn hieraan gewend en 
weten precies hoe de routes in elkaar zitten. Ook bij andere gemeentes (o.a. Leeuwarden wordt op deze manier 
gewerkt). Waar mogelijk stellen we de routes iets bij om efficiënter te kunnen werken.

Scenario 2: Kortere routes

We blijven de gladheidsbestrijding op hetzelfde gebied uitvoeren, maar de strooiroutes worden opgeknipt. Op deze 
manier brengen we de strooitijd terug naar 2 uur zodat we voldoen aan de richtlijnen van CROW.

Gevolg is dat we 5 tot 6 keer meer materieel en medewerkers nodig hebben om dezelfde hoeveelheid wegen te 
strooien. Wat daarnaast ook een kostenstijging tot gevolg heeft.

Scenario 3: Minder strooien

We gaan minder strooien. Op basis van het beschikbare materieel en medewerkers worden de routes opnieuw 
ingedeeld. Elke route is binnen de 2 uur te strooien. Hierdoor hoeven we geen extra kosten te maken.

Gevolg is wel dat de routes minder fijnmazig worden. De gewenste afstand tot woningen van 300 meter kan dan 
niet meer gegarandeerd worden. Dit zal eerder naar 500 of 600 meter (en in het buitengebied mogelijk nog ruimer) 
gaan.
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BIJLAGE 4 – WEGENCATEGORISERING MEIERIJSTAD
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BIJLAGE 5 – FIETSNETWERK MEIERIJSTAD
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BIJLAGE 6 – VERSLAG OVERLEG STAKEHOLDERS

VERSLAG STAKEHOLDERSGESPREKKEN GLADHEIDSPLAN MEIERIJSTAD

De gemeente Meierijstad stelt een nieuw gladheidsplan op. Daarvoor zijn tussen 6-2-2018 en 12-2-2018 
gesprekken gevoerd met stakeholders met verschillende achtergronden. Hieronder is een compact verslag van 
elk gesprek uitgewerkt. 

Centrale vragen tijdens de gesprekken waren: 
 Wat zijn de ervaringen met de huidige gladheidsbestrijding. Is het afdoende/zijn de gebruikers tevreden of 

zien zij knelpunten. 
 Wat zijn de belangrijkste routes/ gebieden waar gladheidsbestrijding moet plaatsvinden? 
 Ziet u kansen om vanuit uw achtergrond/de gebruikers die u vertegenwoordigd de gladheidsbestrijding 

samen met de gemeente uit te voeren. 
 Kent u werkwijzen bij andere gemeentes die ook bij de gemeente Meierijstad toegepast zouden kunnen 

worden. 

Vanuit het projectteam voor het gladheidsplan zijn Philip Sonke (gemeente Meierijstad (PS)) en Wendy Hopmans 
(BTL Advies (WH)) aanwezig. 

Gesprek 1 Stichting toegankelijk Meierijstad / Fietsersbond
Stichting toegankelijk Meierijstad: Dhr. Visser
Fietsersbond: Dhr. Daatselaar
1. Belangrijkste locaties voor gladheidsbestrijding zijn de doorgaande wegen, ontsluitingswegen in de wijken, 

fietspaden voor school/werkverkeer en de toegangspaden naar woon/zorgcomplexen en voorzieningen. 
2. Bij woon/zorgcomplexen ligt ook vaak een taak voor de gladheidsbestrijding bij de  exploitant of beheerder 

van het complex. Hierover moet de gemeente afspraken maken. Bijvoorbeeld om zout beschikbaar te 
stellen. 

3. Communicatie over wat de gemeente wel/niet doet en waar andere partijen voor verantwoordelijk zijn is 
belangrijk om een stukje begrip te kweken. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van afspraken met 
bijv. zorgcomplexen. 

Gesprek 2 ZLTO / Cumela 
ZLTO: Hidde Hoetink (Relatiebeheerder) en Wilco Verbruggen (ZLTO Veghel)
Cumela: Wilco Emons (Bedrijvenadviseur) en Erik Koenen (locale ondernemer loon en grondverzet)

1. Het is belangrijk dat de gemeente het toekomstige contract voor gladheidsbestrijding niet te groot 
maakt, zodat ook lokale, kleinere aannemers kunnen inschrijven. Gebieds/mensenkennis is dan een 
voordeel. PS geeft aan dat dit een afweging is die door inkoop gemaakt gaat worden en waarbij de 
wetgeving bepalend is. 

2. Maak gebruik van de calamiteitenlijst die in Veghel bij de brandweer aanwezig is voor de inzet van 
ondernemers. Ondernemers kunnen aangeven welk materieel zij hebben wat indien nodig kan worden 
ingezet bij calamiteiten. Dit wordt gecoördineerd door de brandweer.  

3. Voor de bedrijfsvoering van de agrariërs is het noodzakelijk dat transport (aan- en afvoer van bijv. 
veevoeder, melk of vee) kan blijven plaatsvinden, ondanks de gladheid. Een vaste afstand van 300m is 
zeker wenselijk, 2 km is veelste ruim.  

4. Boeren zijn best bereid de gemeente te helpen bij hevige sneeuwval (bijv. door zelf sneeuw te 
schuiven) hier moeten dan wel goede afspraken over gemaakt worden. De gemeente Wijchen is 
hiervan een goed voorbeeld. Daar schuiven boeren zelf de sneeuw (roulatieschema), de verzekering 
wordt dan door de gemeente op zich genomen). 

5. ZLTO heeft onder haar leden geïnventariseerd wat de ervaringen zijn met het gladheidsbeleid in de 
gemeente Meierijstad. Daaruit kwamen de volgende aandachtspunten: 
 Zorg voor gelijkheid tussen de drie voormalige gemeenten. 
 Vooral vanuit het gebied St. Oedenrode kwamen reacties die betrekking hebben op slechte 

gladheidsbestrijding. Voorstel is om minimaal de hoofdroutes en wegen met veel bedrijven te 
strooien.

 Het plaatsen van bordjes als informatievoorziening over de gladheidsbestrijding wordt gezien 
als indekken door de gemeente, want er wordt toch (bijna) niet gestrooid. 
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Gesprek 3 Platform Ondernemend Meierijstad (POM)  
POM: Marjon van der Pol

1. Voor de ondernemers van de verschillende bedrijventerreinen is het belangrijk dat de hoofdroutes 
begaanbaar blijven. Enkele locaties zoals bruggen geven knelpunten, maar die hebben vooral een 
infrastructurele oorzaak, die door gladheid wordt versterkt. 

2. Belangrijk aandachtspunt bij de gladheidsbestrijding is het terugplaatsen van paaltjes (in fietspaden). 
Deze paaltjes zijn nodig in verband met de beveiliging van het terrein (keurmerk veilig ondernemen). 
Als de paaltjes niet worden terug geplaatst kan het bedrijventerrein het keurmerk verliezen. Graag 
aandacht hiervoor bij de gladheidsbestrijders. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om sancties op 
te leggen als paaltjes niet worden teruggeplaatst. 

3. Communicatie over gladheidsbestrijding kan ook via de POM lopen. Zij kunnen de kaart met 
strooiroutes op hun website plaatsen.

Gesprek 4 Afvaardiging Dorps- en wijkraden
Dorpsraad ERP:  Frits van den Tillaart
Wijkraad KCC St. Oedenrode: Piet van Schijndel
1. In de dorpen/woonwijken is gladheidsbestrijding belangrijk bij openbare gebouwen, scholen, winkels en 

verzorgingshuizen. Zo moeten hoofdroutes voor fietsers envoetgangers altijd vrij gehouden worden. 
2. Hoe zit het met het strooien in gebieden waar het regenwater afgekoppeld wordt. Dit vind op dit moment op 

verschillende locaties in Meierijstad plaats. PS: Afhankelijk van de wijze waarop het afgekoppelde water 
wordt opgevangen is strooien wel/niet meer mogelijk. 

3. Frits en Piet zouden graag zien dat de strooiroutes worden voorgelegd aan de dorps- en wijkraden. 
4. In de locale krantjes en op de gemeentepagina moet uitleg gegeven worden over gladheidsbestrijding. 

Deze informatie wordt beter gelezen dan de website van de gemeente of Facebookpagina van bijv. de 
dorps- en wijkraden. 

Gesprek 5 Centrummanagement
Otto Sanders (Gemeente Meierijstad) 
1. In elk centrumgebied is nu een andere aanpak van gladheidsbestrijding. Sommige centra hebben 

onderlinge afspraken hierover of zelfs eigen materieel. Hoe het precies geregeld is, is niet helemaal 
duidelijk. Daarvoor moet contact worden opgenomen met de centrummanagementorganisaties. 

2. (winkel)centra zijn de visitekaartjes van de dorpen. Deze moeten er dus verzorgd uit zien. Let er ook op dat 
in winkelgebieden zondagsopenstellingen zijn. Daar moet dan ook gladheidsbestrijding op aangepast zijn. 
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Reactie centrummanagementorganisatie 

Beantwoording vragen centrummanagementorganisaties: 
Vragen: Citymanagement Schijndel
Wat zijn de ervaringen met de 
huidige gladheidsbestrijding. Is het 
afdoende/zijn de ondernemers 
tevreden of zien zij knelpunten. 

In het algemeen kunnen we zeggen 
dat de gladheidsbestrijding goed 
verloopt. Belangrijk is dat s 
’morgens voordat de winkels open 
zijn de loopgebieden sneeuw en 
ijsvrij zijn gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste routes/ 
gebieden waar gladheidsbestrijding 
moet plaatsvinden? 

Sneeuw en ijsvrij maken van de 
loopgebieden van 
de  verbindingsroute voor 
voetgangers, van en naar alle 
parkeerterreinen, laat te wensen 
over. Zeker na langduriger 
sneeuwval en langere tijd van vorst 
ontstaan er gevaarlijke situaties. 
Ook op de parkeerterreinen zelf.

Vindt er in de winkelgebieden 
gladheidsbestrijding plaats door de 
ondernemers zelf? (nee, dan graag 
vraag 4 beantwoorden) 
a. Hoe is de gladheidsbestrijding 

dan geregeld? 
b. Zijn er afspraken gemaakt met 

ondernemers over hoe zij 
gladheid mogen bestrijden? 
Bijvoorbeeld wel of niet 
strooien van zout of het 
schoonschuiven van paadjes 
naar hun winkel.  

c. Welk materieel is aanwezig en 
wie mag hier gebruik van 
maken? 

Alweer een aantal jaren terug 
hebben wij alle ondernemers 
voorzien van een sneeuwschuiver 
en een emmer strooizout met een 
instructie op deze  emmer. Dit ter 
aanvulling van de 
gladheidbestrijding van de 
gemeente.  Een aantal keren 
hebben we i.s.m. de gemeente de 
ondernemers ieder jaar voorzien 
van een nieuwe emmer met 
strooizout. Vanwege de milde 
winters in  de afgelopen jaren is dit 
verwaterd. 

Ziet u kansen om als ondernemers/ 
centrummanagement de 
gladheidsbestrijding samen met de 
gemeente uit te voeren.

Zie antwoord onder 3. Dit zien we 
als enige mogelijkheid als inbreng 
van de ondernemers. Dus ter 
aanvulling van de werkzaamheden 
van de gemeente. Wel is het van 
groot belang dat er een direct 
contact- of aanspreekpunt is voor 
ons zodat er overleg gepleegd kan 
worden over gladheidsbestrijding 
op bepaalde locaties.

Kent u werkwijzen bij andere 
gemeentes die ook bij de gemeente 
Meierijstad toegepast zouden 
kunnen worden. 

Helaas niet
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