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Geachte heer Kastelein, 
 
 

Op 17 maart jl. ontvingen wij uw antwoord op onze brief over de gladheidbestrijding in Gouda, 

waarvoor onze dank. 

 

Het is goed om te horen dat onze brief betrokken wordt bij de evaluatie van het gladheid-

bestrijdingsplan. 

 

U geeft in uw brief aan dat het onmogelijk is om voor iedereen stroeve routes te regelen. Dat begrijpen 

wij, en een alternatief zou zijn om op meer strategische plaatsen in een wijk tijdelijke zoutkisten te 

plaatsen en die dan te blijven vullen. Nu staan de zoutkisten op een beperkt aantal wegdelen. 

 

U vraagt of de GAB locaties aan kan geven waar meerdere mensen met een handicap verblijven. Wij 

nemen aan dat de gemeente op de hoogte is van deze locaties. Zonder uitputtend te zijn noemen wij  

een aantal aanbieders: Gemiva-SVG Groep, Philadelphia Zorg, Stichting ASVZ, Arkgemeenschap 

Gouda, Stichting Fokus.  

Wij denken overigens niet alleen aan woonlocaties, maar ook aan dagbestedinglocaties en algemene 

locaties waar mensen (moeten) komen om in leven te blijven (winkelcentra, bushaltes, voetpaden, 

e.d.). 

 

In onze brief geven wij een aantal verbeterpunten aan om het gladheidbestrijdingsbeleid voor mensen 

met een handicap te verbeteren. Hier gaat u in uw brief niet op in. 

Het gaat om de volgende verbeterpunten: 

- Maak aan de burgers van Gouda bekend dat er zoutkisten op diverse locaties staan, en maak 

bij instellingen bekend dat men minicontainers met strooizand kan aanvragen. 

- Maak het mogelijk dat het strooizand- en zout op verzoek van mensen met een handicap aan 

huis afgeleverd wordt via melding bij het Meldpunt openbaar gebied. 

- Neem in het gladheidbestrijdingsplan op dat bij langdurige gladheid in elk geval door Cyclus in 

de strooiroute de straten meegenomen worden waar veel ouderen en mensen met beperking 

wonen, en de straten waar instellingen van gehandicapten en ouderen gesitueerd zijn. 
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Verder stellen wij voor om de APV aan te passen op het punt waarin iedereen verplicht is zijn eigen 

stoep schoon te vegen, en hierop een uitzondering te maken voor mensen die dit niet zelf kunnen.  

 

De GAB verneemt graag wat u concreet met genoemde suggesties en verbeterpunten gaat doen.  

 

 

 

Mr. J.C. van Ingen, 

Voorzitter Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

 

 
 
 
 
 
 
 


