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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAAG RAADSLID :

Rien de Regt, namens de fractie PvdA

ONDERWERP: Bestrijding

gladheid

TOELICHTING

De gemeente Terneuzen heeft duurzaamheid (terecht) hoog in het vaandel staan. Met allerlei
maatregelen wordt o.a. het woon-/werkverkeer, ook voor de eigen werknemers, gestimuleerd.
Het strooibeleid van de gemeente Terneuzen getuigt hier echter weinig van.
Op doorgaande wegen voor het gemotoriseerde verkeer wordt voldoende gestrooid.
Het strooien op plaatsen waar toch veel fietsers rijden vindt m.i. niet of onvoldoende plaats.
Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Bent u het mij met eens dat het strooien op doorgaande wegen voor fietsers
onvoldoende is?

1

In de gemeente Terneuzen zijn alle doorgaande
fietspaden opgenomen in de strooiroute. Het is
niet mogelijk alle fietspaden op te nemen in de
strooiroute. Daarnaast is de werking van zout
op fietspaden maar beperkt. Dit komt doordat
de smalle fietsbanden het zout niet voldoende
verspreiden over het fietspad waardoor de
dooiwerking achterblijft ten opzichte van de
rijbaan. Hier wordt het door de verkeersintensiteit en brede banden beter verspreid.

2

Zo ja, bent u dan bereid om in het kader van het strooibeleid ook nadrukkelijker aandacht te besteden aan het
strooien van gangbare fietsroutes?

2

3

Bent u bereid dit strooibeleid betreffende gangbare fietsroutes af te stemmen op het strooibeleid van andere
wegbeheerders?

3

In het strooibeleid is veel aandacht voor de verschillende fietspaden in Terneuzen. De indeling
van de routes is zo dat de belangrijkste fietspaden zijn opgenomen in de strooiroute. Zo is het
voor fietsers goed mogelijk om zich via verschillende fietsroutes te verplaatsen in de gemeente Terneuzen
Het strooibeleid is afgestemd met de verschillende wegbeheerders in de regio. Zo sluiten de
gestrooide fietspaden in Terneuzen aan op de
belangrijkste fietspaden buiten de bebouwde
kom. Dit geldt overigens ook voor de rijbanen.

Datum vragen: 2 december 2010

Datum antwoorden: 4 januari 2011
Verzonden: 10 januari 2011

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

2

secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

