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Geacht College, 
 
 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) vraagt uw aandacht voor het 

volgende. 

 

Uit onze achterban bereiken ons signalen over problemen ten aanzien van de gladheidbestrijding door 

Cyclus, waar wij ons ernstig zorgen over maken. 

Mensen met een beperking en ouderen laten ons weten dat zij bij gladheid hun huis niet uit kunnen 

omdat er in hun straat en op voetpaden niet wordt gestrooid. Ook bereiken ons signalen dat rondom 

woonvormen voor mensen met een beperking en verpleeg- en verzorgingshuizen niet wordt gestrooid.  

 

Uit het gladheidbestrijdingsplan 2008-2009 van Cyclus blijkt inderdaad dat woonstraten en woonerven  

niet worden gestrooid, ook niet bij aanhoudende gladheid, tenzij deze woonstraten een hoge 

verkeersdruk kennen of wanneer de afstand tot een gestrooide weg meer dan 350 meter bedraagt.  

De gladheidbestrijding lijkt vooral gericht te zijn op de verkeersveiligheid, en niet op de veiligheid van 

voetgangers. 

Ook fietspaden worden niet gestrooid indien het inrichtingsaspect belemmerend werkt om te strooien.  

Bij enkele speciale bestemmingen wordt wel gestrooid, maar het is niet duidelijk welke bestemmingen 

dit zijn. 

 

De GAB vindt dit onacceptabel. Doelstelling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is 

maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen.  De gemeente dient ervoor te zorgen dat 

mensen met een beperking en ouderen zoveel mogelijk kunnen meedoen.  Een basisvoorwaarde 

hiervoor is dat mensen hun huis uit kunnen, ook als het winter is en glad is.  

Bovendien levert dit strooibeleid niet alleen gevaarlijke situaties op voor de bewoners, maar ook voor 

diegenen die er toch op uit moeten, zoals de verzorgers van aanleunwoningen, Fokuswoningen en 

andere (thuiszorg)instellingen.  

 

Uit bijlage 15 en 16 van het gladheidbestrijdingplan blijkt dat op een aantal adressen van instellingen 

en op een aantal locaties in de stad een vracht strooimiddel of strooizand wordt afgeleverd. Dit is een 
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stap in de goede richting. De GAB wijst erop dat het wel van belang is dat deze mogelijkheid bekend 

wordt gemaakt, zodat burgers en instellingen weten dat er strooizand- en zout beschikbaar is. 

 

Voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn om het strooizand- en zout op te halen 

adviseert de GAB het mogelijk te maken dat het strooizand- en zout op verzoek aan huis afgeleverd 

wordt. Dat verzoek zou gericht kunnen worden aan het Meldpunt openbaar gebied, dat is een 

bestaande structuur gericht op aannemen en verwerken van ongewenste situaties. 

 

Ondanks de mogelijkheid van het ter plekke leveren van strooizand- en zout blijft het probleem van de 

gladheid in de woonstraten bestaan. Men kan niet verwachten dat burgers en instellingen cq. 

verzorgers zelf de straten gaan strooien. Bovendien is dit onmogelijk voor mensen met een beperking 

en ouderen. 

Daarom adviseert de GAB de gemeente in overleg te treden met Cyclus om te bereiken dat het 

gladheidbestrijdingsplan wordt bijgesteld in die zin, 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. 

 

 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Mr. J.C. van Ingen, 

Voorzitter Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 
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