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30 december 2010 heb ik u eèn brief gestuurd, waarin ik mijn ongeloof en bezorgheid uit, dat
de gemeente Valkenswaard niet in staat blijkt te zijn om de fietspaden langs de doorgaande
routes als de Geenshovensedreef en de Waalreseweg sneeuw- en ijsvrij te houden.
Als reactie kreeg ik enkele dagen later een schrijven van de heer/mevrouw P. Hoeks (kopie
bijgevoegd). Ik ben niet zo te spreken overdeze brief.
1) Behalve het mea culpa, dat het allemaal wel erg hard is gegaan met de sneeuw en dat het
daardoor niet te beheersbaar te bestrijden was, lees ik in feite geen argumenten waarom de
Valkenswaardse fietspaden er slechter aan toe zijn dan die van de omliggende gemeenten.
Voor zover mij bekend heeft de gemeente Waalre geen sneeuwborstels in bezit. Ze huren ze
in. Waarom heeft Valkenswaard dat nog niet gedaan?
Het goede nieuws hier is, dat er volgende winter wel sneeuwborstels beschikbaar zullen zijn.
Een belofte waar ik de gemeente aan wil houden.
2) Ik lees, dat moeder natuur door middel van dooi er voor zal zorgen, dat de fietspaden op
tijd sneeuw- en ijsvrij zullen zijn, voordat de scholieren er weer massaal gebruik van zullen
gaan maken.
Pardon? Word ik hier misleid? Heeft dit iets met de probleemstelling te maken?
Het betreft hier wellicht meer geluk dan wijsheid. Wat was er gebeurd, als die dooi niet was
ingetreden?
3) Tenslotte wordt mij een spiegel voorgehouden.
"Veiligheid begint bij jezelf "Gladheidsbestrijding is een verantwoordelijkheid van ons
allemaal". Precies. Daarom heb ik u op 30 december j.l. ook een brief gestuurd (meteen
toch wel teleurstellende reactie).
"De stoep schoonhouden, zodat ook de oudere burger veilig over straat kan" Ook dit heeft
niets met de probleemstelling te maken.
Helaas kan ik dit niet anders zien dan het welbekende moraliserende vingertje (heb ik hier
een stukje standaardbrief te pakken?) en bladvulling.
Concluderend zou ik de gemeente Valkenswaard willen vragen contact op te nemen met
buurtgemeente Waalre, teneinde informatie in te winnen, waar zij de sneeuwborstels huren.
De winter is nog niet voorbij
Met vriendelijke groeten,

W. R. Visser
Maastrichterweg 59
5554 GG Valkenswaard
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Geachte heer/mevrouw W.R. Visser,
De gemeente Valkenswaard heeft onlangs van u een melding mogen ontvangen
betreffende de gladheidbestrijding van de fietspaden langs met name de
Geenhovensedreef. U suggereert dat de bewoners van Valkenswaard meer mogen
verwachten van de gladheidbestrijding in de gemeente Valkenswaard, dat de gemeente
zich "te kijk" zet en dat u de gemeente Valkenswaard nalatigheid verwijt.
De fietspaden in de gemeente Valkenswaard vertonen inderdaad nog veel
ijsresten. Deze ijsresten zijn op de fietspaden van de buurgemeenten op dit moment in
het geheel niet of in mindere mate aanwezig.
Dit heeft uiteraard een oorzaak. De gemeente Waalre beschikt voor haar beide
fietspadroutes over sneeuwborstels voor de zoutstrooier. De gemeente Veldhoven
beschikt voor een gedeelte van haar fietspadroutes over sneeuwborstels. De gemeente
Bergeijk borstelt overdag haar fietspaden maar de belangrijkste scholierenfietsroutes
liggen langs provinciale wegen en de provincie strooit nog steeds met hoge doseringen
wegenzout.
De gemeente Valkenswaard beschikt niet over sneeuwborstels. Wij hebben voor
al onze strooiroutes sneeuwploegen. De laatste weken hebben we net als andere
gemeenten ook nog te kampen met een schaarste aan wegenzout en het claimen van
wegenzoutbestellingen door Rijkswaterstaat. Na overleg met o.a. de wethouders is
ervoor gekozen om het weinige beschikbare zout te gebruiken voor 2 calamiteitenroutes
(doorgaande wegen). Hierin zitten geen fietspaden.
Voor dit winterseizoen lijkt er op dit moment wat meer ruimte te ontstaan in de
beschikbare hoeveelheid zout en kan het met wegenzout strooien van fietspaden in
heroverweging worden genomen. Tevens heeft de huidige situatie er toe geleid om voor
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het komende winterseizoen 2011-2012 de beide fietspadroutes van de gemeente
Valkenswaard uit te rusten met sneeuwborstels i.p.v. sneeuwploegen.
De afgelopen weken is er door veel mensen zeer intensief en met veel motivatie
gewerkt aan de bestrijding van de gladheid. Echter de geschiktheid van het materieel en
een vroegtijdig tekort aan wegenzout maakte de uitvoering van de gladheidbestrijding
bij dezen, voor Nederland, extremere weersomstandigheden erg lastig, zo niet
onmogelijk Hierbij is het niet reëel is om te denken dat een vaste ijslaag te verwijderen
is. Hierin zal moeder natuur moeten helpen. Eind deze week breekt, na een lange
periode van vorst, een flinke dooiperiode aan. Als vanaf volgende week de scholieren
weer naar school gaan, ligt het in de verwachting dat de problemen dan ook voorbij
zullen zijn.
Gladheidbestrijding is niet alleen een verantwoordelijk van de gemeente maar
van ons allemaal. Meldingen van onze burgers maar ook klachten van onze burgers
geven de betrokkenheid in de gladheidbestrijding aan en houden ons tevens scherp en op
de hoogte.
De/e betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers komt duidelijk tot
uiting in hel .-.choonvegen en -houden van de gemeentelijke stoep zodat vooral onze
oudere burgers ook veilig over straat kunnen. '1 enslotte begint veiligheid bij jezelf.
Hieraan hebben heel veel-burgers gehoor gegeven. - -_-'J ■
Met vriendelijke groeten.

P. Hoeks
Coördinator onderhoud en ondersteuning
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
Gemeente Valkenswaard
r
tel: 040-2083593

