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Bij Politieke Unie zijn de bij de sneeuwval van de laatste tijd veel klachten binnengekomen over 
wegen waar niet gestrooid wordt en waar met name de vastgereden sneeuw voor spekgladde wegen 
heeft gezorgd. Dit heeft er toe geleid dat zich op meerdere plaatsen ongelukken hebben voorgedaan. 
Met name de Karel Doormanweg waaraan zich een Kinderdagverblijf met zo'n 100 kindplaatsen 
bevindt is bij gladheid levensgevaarlijk mede doordat er vlak naast de weg een rij bomen staat en 
een diepe sloot ligt. Onlangs is hier nog een moeder met haar 3 kinderen in de sloot beland, gelukkig 
is dat goed afgelopen. 
 
In het gladheidsbestrijdingsplan wordt de Karel Doormanweg genoemd als een van de wegen die niet 
gestrooid worden omdat er voldoende alternatieve routes aanwezig zijn. 
Echter in het gladheidsbestrijdingsplan worden met name kinderdagverblijven genoemd als reden 
om bepaalde wegen wel op te nemen in de strooiroutes. 
 
Vragen: 

1. Is de portefeuillehouder bereidt om de Karel Doormanweg alsnog op te nemen in de 
strooiroutes. 
 In het beleidsplan gladheidsbestrijding wordt inderdaad gesteld dat kinderdagverblijven een reden kunnen zijn om te strooien. Daarnaast is de functie van de weg, gebeidsontsluitende functie, een belangrijk criteria om een weg mee te nemen in de gladheidsbestrijding.    In het buitengebied zijn we terughoudend met het bestrijden van de gladheid om een zo een eenduidig mogelijk beeld voor de weggebruikers te creëren. Daarnaast zijn de provinciale wegen goede alternatieven. Op dit moment is de Karel Doormanweg gecategoriseerd als erftoegangsweg en zijn er zoals benoemd in de inleiding alternatieven aanwezig.   Echter gezien het gebruik van de weg in de praktijk, de ontsluitende functie en de hoeveelheid verkeer,  en het feit dat de brug over de vaart bij aanhoudende gladheid wel meegenomen wordt in de gladheidsbestrijding, nemen we de Karel Doormanweg voor het volgende seizoen mee in de gladheidsbestrijding. Het gaat dan in eerste instantie om het wegvak waar het kinderdagverblijf gevestigd is.  

  



2. Is de portefeuillehouder bereid om te inventariseren op hoeveel plaatsen in de polder er 
kinderdagverblijven of soortgelijke bedrijven zijn waar de wegen niet gestrooid worden en 
deze alsnog ook op te nemen in de strooiroutes. 

 Met het nieuwe op te stellen GVVP wordt er onder andere gekeken naar de wegencategorisering in het buitengebied. In het beleidsplan gladheidsbestrijding wordt aangegeven dat gebiedsontsluitende wegen van de gemeente wel meegenomen worden in de gladheidsbestrijding. Naast deze input gaan we inventariseren waar vergelijkbare situaties voordoen met kinderdagverblijven en dergelijke. Vervolgens zullen we bepalen of we een weg wel/niet meenemen in de strooiroutes.  
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