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Vraag:
In het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 23 dec. j.l. heeft onze fractie vragen
gesteld over het strooi- en veegbeleid in barre tijden in Valkenswaard.
Zoals toen ook al aangegeven ligt onze primaire zorg bij de verkeersveiligheid voor alle
weggebruikers, en speciaal voor de voetgangers en fietsers. In het dorp zijn veel klachten
gehoord over o.a. de zeer slecht schoongemaakte doorgaande fietspaden en de betaalde
parkeerplaatsen, terwijl dat onder dezelfde barre omstandigheden in de ons omringende
dorpen zichtbaar beter geregeld was. Menige dorpsgenoot heeft er ook dit jaar weer
botbreuken aan overgehouden, en dit alles ondanks de enorme inzet van de strooiploegen.
Tot onze grote vreugde lazen wij dan ook 2 weken geleden in de krant dat Valkenswaard van
plan is om een speciale veeg- strooiwagen aan te schaffen voor met name de fietspaden, en
dat ook de hoeveelheid strooizout weer op peil is. Niets dan lof !
Echter, er rijzen toch wel een paar vragen bij ons daaromtrent :
• Nauwelijks 4 weken geleden is er in uw antwoord op onze vragen niet gerept over
een nieuwe strooiwagen. Van wanneer dateert dit plan, en wat zijn de kosten die het
met zich meebrengt? Waarom kan dat nu wel, terwijl de vorige winter dezelfde
problemen te zien gaf?
• Op welke termijn kunnen we deze zeer gewenste aanwinst tegemoet zie? Gaat dat
deze winter nog gebeuren, of moeten we de volgende winter afwachten?
• Kunt U ons toezeggen dat dan niet alleen de doorgaande fietspaden maar ook de
andere veelgebruikte fietspaden zichtbaar en merkbaar beter te befietsen zullen zijn?
Zoals bij voorbeeld de fietspaden vanuit Dommelen en Leende die leiden naar
Scholengemeenschap Were Di, waar dagelijks duizenden fietsers gebruik van maken?
• Een kleinere compacte veegwagen lijkt ons bij uitstek geschikt om de openbare,
betaalde parkeerplaatsen schoon te houden. Kunt U ons toezeggen dat het
schoonhouden van deze parkeerplaatsen een hogere prioriteit krijgt bij het vegen, en
niet pas als ze al in een ijsbaan zijn veranderd?
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