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Vraag:
Het zal niemand zijn ontgaan dat de winter dit jaar erg vroeg en ongewoon fel zijn intrede
heeft gedaan in ons land. Behalve geweldige plaatjes levert dit helaas ook een hoop overlast
op, en niet alleen voor het gemotoriseerde verkeer. Vooral voetgangers -met name oudere
voetgangers- en fietsers zijn regelmatig de dupe van valpartijen door niet of slecht
schoongemaakte stoepen en fietspaden. Het aantal botbreuken rijst de pan uit.
Hoewel onze fractie van mening is dat het schoonhouden van openbare wegen niet alleen de
verantwoordelijkheid is van de gemeente – de inwoners en ondernemers van Valkenswaard
mogen wat ons betreft zeker gevraagd worden om een handje te helpen – hebben wij met
betrekking tot de gladheids bestrijding de volgende vragen:
•

•

•

•

•

in den lande wordt op dit moment veelvuldig geklaagd over de beschikbare
hoeveelheid strooizout. Hoe heeft Valkenswaard de inkoop van het strooizout
geregeld, en wat is de verwachting m.b.t. eventuele tekorten voor de komende
winter?
De afgelopen winter was er óók een met veel sneeuw en ijs, die ongetwijfeld ook veel
informatie omtrent de meest efficiënte manier van bestrijden heeft opgeleverd. In
welke mate heeft de gemeente haar beleid aangepast en levert dit het gewenste
resultaat op? Hebben we iets kunnen leren van het afgelopen jaar?
Zoals boven reeds werd aangegeven zijn er veel problemen voor ouderen,
voetgangers en fietsers. In welke mate wordt er prioriteit gegeven aan het
schoonmaken van de noodzakelijke openbare ‘wandelgebieden’ rondom winkels,
bejaardencentra e.d.? Hoe staat het met het schoonhouden van openbare (betaalde)
parkeerterreinen?
In ons omringende gemeenten (Eindhoven, Helmond) kunnen de inwoners op de
Gemeentewerf een gratis emmertje strooizout halen om hun stoepje schoon te maken
en houden. Wat zou de gemeente Valkenswaard kunnen doen om de inwoners te
betrekken bij het schoonmaken van de stoepen?
Mocht bovenstaande tot concrete ideeën en aanpassingen leiden, is het dan mogelijk
om een en ander op korte termijn te realiseren?

Wij hebben overigens niets dan lof voor de grote inzet waarmee de gladheids bestrijders bij
nacht en ontij hun werk doen.
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