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Aan het College van Enkhuizen

Betreft: Stooibeleid en sneeuwruimen

We hebben een aantal mooie winters achter de rug waarbij er flink gestrooid moest worden. Af en 
toe was het voor verschillende gemeenten zelfs de vraag of de voorraad toereikend zou zijn, zo lang
was de vorstperiode en/of zo groot was soms de sneeuwval. De vraag hierbij is of het kan worden  
voorkomen dat hier en daar straten dichtgroeien met sneeuw totdat de dooi invalt.

Afgelopen jaren viel het echter op dat ook voor schoolgebouwen bijvoorbeeld spiegelgladde 
ijsbanen waren ontstaan. De straten rondom scholen behoren in dat geval toevallig niet tot de 
hoofdroutes en dan wordt er minimaal of zelfs helemaal niet gestrooid. Wel gaan heel veel mensen 
vroeg in de ochtend -ondanks weer, wind of gladheid- juist richting scholen, lopend, fietsend en met
de auto. En niet zelden zijn het de opa' s en oma' s die de kinderen komen brengen. Daarom van ons
de vraag of het mogelijk is om in elk geval deze routes schoon te houden.

Daarnaast waren er afgelopen jaren ook klachten over gladheid rondom verzorgingshuizen, waar 
veel ouderen te voet gaan. Mogelijk zou u hierover in gesprek kunnen gaan met beheerder(s) van de
betreffende locaties, want een structureel schoongeveegde stoep zou al een hele verbetering zijn.

Ook het strooibeleid in de Westerstraat verdient aandacht aangezien de winkels en ook de 
marktkramen af en toe moeilijk bereikbaar bleken in wintertijd. Eventueel kan dit in samenwerking 
met de winkeliersvereniging worden bekeken, aangezien voor klanten de stap naar een overdekt 
winkelcentrum erg snel gemaakt zal zijn als de Westerstraat is ingesneeuwd.

Tot slot lijkt het ons niet meer dan logisch dat de gemeente -net zoals van elke burger wordt 
verwacht in de APV- ook de eigen stoep schoonmaakt als er sneeuw gevallen is. 

Samengevat hebben wij de volgende vragen:

 1. Zou het goed zijn om het strooibeleid opnieuw te beoordelen aan de hand van gestelde 
bovenstaand en indien van toepassing in gesprek gaan met andere belanghebbenden?

 2. Bent u bereid het strooibeleid aan te passen op de volgende locaties:
 a) rondom schoolgebouwen en ook peuterspeelzalen bijvoorbeeld
 b) rondom verzorgingshuizen
 c) winkelstraten

 3. Zo nee, waarom niet?
 4. Zo ja, zou u dat ook zo spoedig mogelijk willen doen zodat een eventueel aangepast 

strooibeleid al deze winter uitgevoerd zou kunnen worden?
 5. Zou u binnen de gemeentelijke organisatie willen regelen, dat de eigen stoep van de 

gemeente ook wordt schoongehouden?
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 Geachte voorzitter, 

 

Van de fractie van de Christen Unie/SGP hebben wij de onderstaande brief met 

vragen ontvangen. 

 

“We hebben een aantal mooie winters achter de rug waarbij er flink gestrooid moest 

worden. Af en toe was het voor verschillende gemeenten zelfs de vraag of de 

voorraad toereikend zou zijn, zo lang was de vorstperiode en/of zo groot was soms 

de sneeuwval. De vraag hierbij is of het kan worden voorkomen dat hier en daar 

straten dichtgroeien met sneeuw totdat de dooi invalt. 

 

Afgelopen jaren viel het echter op dat ook voor schoolgebouwen bijvoorbeeld 

spiegelgladde ijsbanen waren ontstaan. De straten rondom scholen behoren in dat 

geval toevallig niet tot de hoofdroutes en dan wordt er minimaal of zelfs helemaal 

niet gestrooid. Wel gaan heel veel mensen vroeg in de ochtend -ondanks weer, 

wind of gladheid- juist richting scholen, lopend, fietsend en met de auto. En niet 

zelden zijn het de opa' s en oma' s die de kinderen komen brengen. Daarom van 

ons de vraag of het mogelijk is om in elk geval deze routes schoon te houden. 

 

Daarnaast waren er afgelopen jaren ook klachten over gladheid rondom 

verzorgingshuizen, waar veel ouderen te voet gaan. Mogelijk zou u hierover in 

gesprek kunnen gaan met beheerder(s) van de betreffende locaties, want een 

structureel schoongeveegde stoep zou al een hele verbetering zijn. 

 

Ook het strooibeleid in de Westerstraat verdient aandacht aangezien de winkels en 

ook de marktkramen af en toe moeilijk bereikbaar bleken in wintertijd. Eventueel 

kan dit in samenwerking met de winkeliers vereniging worden bekeken, aangezien 

voor klanten de stap naar een overdekt winkelcentrum erg snel gemaakt zal zijn als 

de Westerstraat is ingesneeuwd. 

 

Tot slot lijkt het ons niet meer dan logisch dat de gemeente -net zoals van elke 

burger wordt verwacht in de APV- ook de eigen stoep schoonmaakt als er sneeuw 

gevallen is. 

 

Samengevat hebben wij de volgende vragen: 



 

1) Zou het goed zijn om het strooibeleid opnieuw te beoordelen aan de hand van 

gestelde bovenstaand en indien van toepassing in gesprek gaan met andere 

belanghebbenden? 

 

2) Bent u bereid het strooibeleid aan te passen op de volgende locaties: 

 a) rondom schoolgebouwen en ook peuterspeelzalen bijvoorbeeld 

 b) rondom verzorgingshuizen 

 c) winkelstraten 

 

3) Zo nee, waarom niet? 

 

4) Zo ja, zou u dat ook zo spoedig mogelijk willen doen zodat een eventueel 

aangepast strooibeleid al deze winter uitgevoerd zou kunnen worden? 

 

5) Zou u binnen de gemeentelijke organisatie willen regelen, dat de eigen stoep van 

de gemeente ook wordt schoongehouden?” 

 

De gestelde vragen willen wij graag als volgt beantwoorden: 

 

1) Wij zijn van mening dat het huidige beleid een verantwoord beleid is. Het 

strooibeleid is zodanig opgesteld dat iedere woning, ieder perceel, zich binnen een 

redelijke afstand van een hoofdroute bevindt. Deze hoofdroutes worden als eerste 

gestrooid en moeten binnen 2 uur, na aanvang van de werkzaamheden, gestrooid 

zijn. Opgemerkt wordt dat het strooien van zout alleen effect heeft wanneer de weg 

of het fietspad voldoende wordt gebruikt. Voor de hoofdroutes is dit het geval.  

 

2a, b en c) 

Nee, voor de motivatie wordt verwezen naar de beantwoording van vragen 1 en 3 

 

3) Zoals al eerder is aangegeven wordt er binnen een redelijke afstand van de 

woning, het perceel gestrooid. Het strooien van de wegen naar de school toe is 

geen optie omdat de kinderen overal vandaan komen. Er zijn geen specifieke routes 

aan te geven. Hetzelfde geldt ook in meer of mindere mate voor de 

verzorgingshuizen. De winkelstraten maken geen onderdeel uit de hoofdroute maar 

worden, indien nodig, wel direct aansluitend aan de hoofroute aangepakt. 

 

Wanneer het strooibeleid wordt aangepast c.q. wordt uitgebreid dan betekent dit 

dat er extra materieel en menskracht door de contracthouder, de aannemer moet 

worden ingezet om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren binnen de gestelde 

termijn van 2 uur.  

 

4) Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoording van de vorige vragen. 

 

5) Het schoonhouden van de eigen stoep is geregeld binnen de gemeentelijke 

organisatie. Wij zijn van mening dat iedere gebruiker van de openbare ruimte ook 

zelf een verantwoordelijkheid heeft, hetgeen ook aansluit bij het landelijke beleid 

van een terugtrekkende overheid, waarbij burgers zelf meer verantwoordelijk 

moeten nemen. Daarnaast blijft het een feit dat wisselende weersomstandigheden 

altijd voor enige (niet te vermijden) overlast zullen zorgen. Net zoals bij hevige 

regenval en wind zullen weggebruikers hier qua voorbereiding en gedrag rekening 

mee moeten houden.  

 



In de komende periode zullen wij in De Drom en op de website van de gemeente 

het strooibeleid en de verantwoordelijkheden van de burger publiceren. Daarnaast 

zullen wij de scholen, de peuterspeelzalen en de verzorgingshuizen apart 

informeren over het gemeentelijk beleid en mogelijke tips geven om de overlast 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

Enkhuizen, 14 januari 2014 

 

  Hoogachtend, 

  Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

 

  De  secretaris,            De  burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

  (R.M. Reus)                               (J.G.A. Baas)  

 

 

 


