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Geachte heer, mevrouw,

De fracties van de Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) en de Christenunie-SGP
hebben op 27 december 2009 schriftelijke vragen gesteld aan ons college over de
gladheidbestrijding Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de gestelde vragen.
Vragen van de HAP-fractie:

I . Is het college bereid om een evaluatie te maken van hoe de gladheidbestrijding de
afgelopen twee weken is verlopen en hiervan verslag te doen aan de

gemeenteraad?
Antwoord:
Wij zien geen aanleiding om een evaluatie te maken. Wel zullen wij in overleg met
dorps- en wijkraden - het strooiplan actualiseren op basis van de nu opgedane
ervaring. Wel wordt op dit moment in overleg met de dorps- en wijkraden het
strooiplan geact~aliseerd
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Kan he t college uitleggen wat het huidige beleid is voor de gladheidbestrijding op
lokale wegen (erftoegangswegen), hetspaden en trottoifl

Antwoord:
Overeenkomstig het strooiplan (zie bijlage bij deze brief) worden busbanen,
hoofdontsluitingswegenen wijk- entof buurtontsluitingswegenen doorqaande
fietsroutes gestrooid. Woonstraten en 30 km zones worden in principe niet gestrooid.
Op een groot aantal plekken in de gemeente zijn ook zoutkisten geplaatst Met de
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Meerlanden NV hebben wij afspraken gemaakt om bij extreme winterse
omstandigheden per geval maatwerk te leveren.
Naast de inzet die vanuit de gemeente wordt geleverd is in de Algemene Plaatselijke
Verordening in artikel 22a een bepaling opgenomen dat hoofdgebruikers van
gebouwen en terreinen binnen de bebouwde kom, voor zover dit redelijkerwijs
verlangd kan worden, de verplichting hebben om de stoep voor hun perceel vrij te
houden van sneeuw en de gladheid hier te bestrijden.

3. Kan het cojlege uitleggen waarom er op erffoegangswegen, fietspaden en trottoirs
bijna niet is gestrooid. soms pas nadat er vanuit een inwoner of dorps- of wijkraad
geklaagd is bij De Meerlanden?
Antwoord:
Erítoegangswegen, niet doorgaande fietspaden en trottoirs worden volgens het
strooiplan in principe niet gestrooid. Gelet op het extreme winterse weer zijn in de
afgelopen periode extra opdrachten aan de Meerlanden verstrekt om in bepaalde
gevallen maatwerk te leveren Doorgaande fietspaden zijn in verband met het tekort
aan strooizout op een gegeven moment niet meer gestrooid, maar geborsteld. Bij
het borstelen wordt de sneeuw naar de zijkant van het pad gebracht

1. Is het college bereid om hetgeen er in de APV is opgenomen over de
verantwoordelijkheid van inwoners bij gladheidbestrijding goed te communiceren.
bijvoorbeeld via de papieren media en de Informeer?

Antwoord:
Ja, dit heeft reeds ptaatsgevonden
Vraagtopmerking van de Christenunie-SGP fractie:
5. "In de omgeving van de zorgcen tra en daar waar (veel) ouderen wonen zijn de
effecten van de gladheid ook niet adequaat bestreden. Juist de achterliggende
dagen,waarin kerkgang en bezoek centraal hebben gestaan, waren de wegen
langere tijd moeilijk en voor ouderen (haast) niet begaanbaar. "
Antwoord:
Wij verwijzen hierbij naar de beantwoording van de hiervoor vermelde vragen waar
het beleid en de uitgevoerde maatregelen op basis van het strooiplan van de
gemeente zijn toegelicht. In dit verband wijzen wij ook op de eigen
verantwoordelijkheid van de hoofdgebruikers van gebouwen en percelen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

drs P.J. Buijtels
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