Veel gestelde vragen bij gladheid
Wat strooit de gemeente?
Er wordt gestrooid op de doorgaande routes, schoolroutes, toegangswegen naar
industriegebieden en de doorgaande fietsroutes. Ook huisartsenpraktijken en
supermarkten blijven bereikbaar. Op dewolden.nl/gladheid vindt u eem kaartje met
daarop de routes die worden gestrooid.
Wie strooit in gemeente De Wolden?
In de gemeente strooit Woldwerk (de buitendienst van de gemeente). Woldwerk heeft
zelf drie vrachtwagens en twee wagens met openlaadbak die ingezet worden voor de
gladheidbestrijding, zij huren één tractor met personeel in. Daarnaast strooien ook
buurtgemeenten wegen in De Wolden en strooit de gemeente vervolgens wegen in die
buurtgemeenten.
Er wordt niet in mijn straat gestrooid en het is glad.
Naast de vastgestelde route worden, bij aanhoudende vorst, de andere doorgaande
wegen gestrooid. Omdat de gemeente veel wegen heeft kan niet alles in één keer
gestrooid worden.
Bij de buurtgemeentes is er een eerder gestrooid/anders gestrooid.
Gemeente De Wolden stemt zo veel mogelijk af met de buurtgemeentes, provincie en
Rijkswaterstaat. Doordat er verschillende vrachtwagens rijden, kan er enige tijd tussen
het strooien van wegen zitten. Ook door verschillende strooi- c.q. schuiftechnieken
kunnen buurtgemeentes een ander beeld hebben na een strooiactie. Houd daarom
rekening met gladheid bij overgang naar een andere weg, maar ook bij het binnenrijden
van een buurtgemeente.
Er fietsen hier veel kinderen naar school en er wordt niet gestrooid
Iedere school heeft een weg die gestrooid wordt. Kinderen kunnen hun route aanpassen
wanneer ze over een gestrooide weg willen rijden. Op dewolden.nl/gladheid vindt u welke
wegen worden gestrooid.
Waarom wordt mijn voetpad niet gestrooid?
Het strooien en schuiven van voetpaden moet met de hand gebeuren. De paden zijn niet
gebouwd voor auto’s. De gemeente heeft niet voldoende mensen om dat te doen.
Bovendien heeft strooizout op voetpaden minder effect. Het heeft een hoge belasting
nodig om goed te kunnen functioneren.
De bushalte is niet gestrooid en er lopen hier altijd veel bejaarden en (visueel)
gehandicapten.
Het strooien en schuiven van bushaltes moet met de hand gebeuren. De haltes zijn niet
gebouwd voor zware wagens. De gemeente heeft niet voldoende mensen om met de
hand te schuiven en te strooien. Bovendien heeft strooizout op bushaltes minder effect.
Het heeft een hoge belasting nodig om goed te kunnen functioneren. Strooizout heeft op
wegen bijna direct effect omdat hier meerdere auto’s over rijden.
Het is hier te glad voor de aanvoer van mijn zuurstof/het dialyseapparaat.
Levensreddende medicatie wordt niet gebracht. Wat kan ik doen?
In noodsituaties kunt u bellen met de gemeentewinkel 0528-378378. Het is belangrijk
om bij de gemeente aan te geven wanneer u wat nodig heeft. Als u weet wanneer u wat
geleverd krijgt, neem dan contact op. Dan kunnen de medewerkers er rekening mee
houden.
Kan ik bij de gemeente zout ophalen voor de school, sporthal of een
begraafplaats?

Nee, de gemeente stelt zout beschikbaar aan dorpsbelangenverenigingen. Dit zout is
bedoeld voor openbare (gemeentelijke) fiets en voetpaden. Begraafplaatsen, scholen en
sporthallen vallen hier niet meer onder.
De sneeuwschuivers schuiven de sneeuw de stoep op. Waar moet ik nu lopen?
Sneeuwschuivers schuiven de sneeuw aan de kant. Het kan zijn dat dit op het voetpad
komt. U mag dan gebruikmaken van de weg.
Ik loop op het voetpad en de sneeuwschuiver bedelft mij onder de sneeuw.
Bij sneeuwschuiven moet de medewerker met een bepaalde snelheid schuiven. Wanneer
ze remmen is het lastig weer op gang te komen. Sneeuw is erg zwaar. De medewerkers
zijn extra alert op voetgangers. Probeer er zelf alert op te zijn dat u aan de kant gaat
wanneer u een schuiver aan ziet komen.
Ze schuiven de sneeuw mijn dam op. Nu kan ik er niet meer uit met de auto.
Bij sneeuwschuiven moet de medewerker met een bepaalde snelheid schuiven.
Sneeuwschuivers schuiven de sneeuw bovendien alleen aan de kant. Soms is er geen
andere ruimte dan voetpaden en of inritten. Het spijt de gemeente voor het ongemak.
Waar vind ik het gladheidsbestrijdingsplan?
Het gladheidbestrijdingsplan vindt u op dewolden.nl/gladheid.
Waarom strooit de gemeente soms wanneer het niet glad is?
Dat heet preventief strooien. Dit doet de gemeente voordat er gladheid optreedt, bij
voorkeur de avond voordat het gaat vriezen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zout en
pekelwater. Door pekelwater toe te voegen aan strooizout wordt het zout op de weg
gestrooid en ‘stuitert’ het niet weg de berm in. Nat strooien is effectiever waardoor
minder zout per vierkante meter nodig is.
Hoe weet ik wanneer de gemeente strooit?
Volg het twitteraccount: @gladindewolden. Zo weet u wanneer er gestrooid wordt.
Waar kan ik met mijn klachten terecht?
Klachten kunt u doorgeven aan de gemeentewinkel via T. 14 0828. Mailen kan naar
gemeente@dewolden.nl. Geef duidelijk aan van waar en wanneer uw klacht is/was.

