
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 9 
11ini02357 
 
1. Onderwerp: 
 

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

22 december 2011, 8e cyclus 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Sinds jaar en dag doet de gemeente Oude IJsselstreek aan gladheidbestrijding. 
Dit is echter tot op heden niet in een plan of beleidsstuk vastgelegd. Vanuit de 
gemeenteraad en samenleving komen vragen over op welke wijze de 
gladheidbestrijding is geregeld. Daarom is het antwoord hierop neergelegd in 
een nieuw “Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014”. Dit plan bevat zowel beleids- 
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Onderwerp  : Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met bijgaand Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014 
 
 
Aanleiding 
Sinds jaar en dag doet de gemeente Oude IJsselstreek aan gladheidbestrijding. Dit is echter tot op heden 
niet in een plan of beleidsstuk vastgelegd. Vanuit de gemeenteraad en samenleving komen vragen over op 
welke wijze de gladheidbestrijding is geregeld. Daarom is het antwoord hierop neergelegd in een nieuw 
“Gladheidbestrijdingsplan 2011-2014”. Dit plan bevat zowel beleids- als uitvoeringsaspecten. De bij het plan 
behorende bijlagen (kaarten) met voorgestelde strooiroutes liggen op de gebruikelijke plaats ter inzage. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Een adequate gladheidbestrijding volgens beleidsuitgangspunten die zijn vastgelegd in een plan, dat 
voor iedereen inzichtelijk is. 

• Meer en nieuwe samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen bij de bestrijding van 
gladheid. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het plan gaat in op meer en nieuwe samenwerking met de samenleving 

Het plan gaat expliciet in op meer en nieuwe vormen van samenwerking met de samenleving o.a. in 
wijken en buurten. Daarbij staan de gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigen initiatieven uit de 
samenleving voorop. De wijkcoördinator en de inzet van de wijkbeheerteams spelen hierbij een 
centrale rol. De nieuwe vormen van samenwerking worden proefondervinderlijk vorm gegeven en 
jaarlijks geëvalueerd. 
 

1.2 Het is vanuit juridisch oogpunt verstandig de gladheidbestrijding vast te leggen in een plan. 
De gemeente heeft namelijk een “zorgplicht” naar haar inwoners toe ten aanzien van de 
gladheidbestrijding. Het is in absolute zin voor een gemeente niet mogelijk om álle wegen, paden 
en stoepen sneeuw en ijsvrij te houden. Ook onze inwoners, bedrijven en instellingen hebben hun 
eigen verantwoordelijkheid in deze. Het is van groot belang dat onze inwoners weten hoe wij deze 
zorgplicht invullen, zodat bij eventuele aansprakelijkheidsstelling van de gemeente voor schade als 
gevolg van gladheid het gladheidbestrijdingsplan houvast geeft bij eventuele (gerechtelijke) 
procedures. 
 

1.3 Het plan leidt tot een voldoende veilige aanpak van de gladheidproblematiek. 
De voorgestelde strooiroutes zijn compleet nieuw ontworpen op basis van de huidige functies van 
wegen en de paden. Er is rekening gehouden met formele (schriftelijke) afspraken met organisaties 
of instellingen uit het verleden. Met dit plan wordt een goede ontsluiting via de belangrijke 
“verkeersaders”, fiets- en voetpaden gerealiseerd. 

 
1.4 De uitvoering van het plan leidt tot efficiencywinst. 

Zowel de strooiploegen als de wijkbeheerteams worden bij de gladheidbestrijding ingezet. Dit leidt 
tot het efficiënt inzetten van personeel in slechtweersituaties. Ook zijn de nieuwe routes effectiever 
en efficiënter ingedeeld. 

 
1.5 De uitvoering van dit plan leidt tot milieuwinst. 

Door efficiënter en effectiever strooien wordt er gemiddeld gezien minder brandstof en minder 
strooizout gebruikt en dat is beter voor het milieu. 

 
Kanttekeningen 

a. Geen 
 



Kosten, baten, dekking 
Indien conform besloten wordt, zullen de kosten van de gladheidbestrijding lager worden. Hoeveel lager is 
moeilijk te becijferen. Wij denken per saldo aan enige duizenden euro’s per jaar. Wij stellen voor de 
budgetten pas te verlagen na het eerste jaar van werken (waarbij er dan ook sprake is van een “echte” 
winterse periode) volgens de voorgestelde systematiek en de eerste evaluatie is uitgevoerd. 
 
Uitvoering 
 
Communicatie/participatie 
Na besluitvorming wordt het beleid actief gecommuniceerd naar onze inwoners en organisaties zoals ook 
opgenomen in het plan zelf. 
 
Evaluatie/verantwoording 
Jaarlijks in april. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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1. Inleiding 
Voor u ligt het eerste gladheidbestrijdingsplan van de Gemeente Oude IJsselstreek. Dat 
betekent niet dat er tot op heden niet aan gladheidbestrijding werd gedaan, maar er was 
hierover weinig op schrift gesteld. 
 
Er zijn verschillende redenen waarom dit nu wel is gedaan. Ten eerste biedt dit 
duidelijkheid naar iedereen toe. Alle betrokken partijen, zoals de gemeenteraad, het 
college, de ambtelijke organisatie, maar vooral ook onze inwoners, bedrijven en 
instellingen kunnen lezen wat de gladheidbestrijding binnen onze gemeente inhoudt. 
 
Het voorliggende plan is echter niet bedoeld als hét communicatiemiddel naar onze 
inwoners toe. Hoewel het plan ook uitvoeringsaspecten bevat, is het voornamelijk 
bedoeld om beleidkeuzes, kaders en richtlijnen weer te geven. De exacte uitvoering van 
gladheidbestrijding is in de praktijk (per wijk) verschillend, omdat er sprake is van 
maatwerk (samenwerking) in de gladheidbestrijding. Hier wordt in dit stuk wel nadrukkelijk 
aandacht aan gegeven, maar de exacte invulling is niet opgenomen. 
 
Het is echter wel heel belangrijk dat de werkelijke uitvoering van de gladheidbestrijding bij 
onze inwoners, bedrijven en instellingen bekend is. Daarom wordt onze samenleving 
ieder jaar opnieuw en op momenten als bijvoorbeeld de weersomstandigheden daartoe 
aanleiding geven, via de lokale media, zoals de Gelderse Post en onze internetsite, goed 
op de hoogte gebracht hoe de gladheidbestrijding plaats vindt. 
 
Een tweede reden om zaken goed te beschrijven is dat we de gladheidbestrijding veel 
meer in samenwerking met de samenleving willen oppakken. Daarom wordt in dit stuk 
expliciet ingegaan op de samenwerking tussen wijken en de wijk(beheer)teams, waarbij in 
“pilot’ wordt gewerkt aan nieuwe vormen van gezamenlijke gladheidbestrijding. 
Gladheidbestrijding is tenslotte erg kostbaar en het is erg belangrijk om beschikbare 
middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. 
 
Tot slot is het ook vanuit juridische overwegingen goed om een actueel 
gladheidbestrijdingsplan te hebben. De gemeente heeft namelijk een “zorgplicht” naar 
haar inwoners toe ten aanzien van de gladheidbestrijding. Het is in absolute zin voor een 
gemeente niet mogelijk om álle wegen, paden en stoepen sneeuw en ijsvrij te houden. 
Ook onze inwoners, bedrijven en instellingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in 
deze. Het is zoals gezegd van groot belang dat onze inwoners weten hoe wij deze 
zorgplicht invullen, zodat bij eventuele aansprakelijkheidsstelling van de gemeente voor 
schade als gevolg van gladheid het gladheidbestrijdingsplan houvast geeft. 

2. Beleid 

2.1. Algemeen 
De centrale vraag bij het bestrijden van gladheid is natuurlijk waar wordt wél en waar 
wordt géén gladheid bestreden en door wie wordt dit gedaan. 
 
Bij de vraag wáár wordt de gladheid bestreden zijn de zogenaamde strooiroutes natuurlijk 
erg belangrijk. Deze zijn in 2011 opnieuw ontworpen om nog effectiever en efficiënter te 
kunnen strooien. Daarbij is goed gekeken naar gebruik en belang van de routes en de 
aansluiting daarvan op beleid vanuit de buurgemeenten en de provincie. 
 
Bij het opnieuw ontwerpen van strooiroutes voor de gladheidbestrijding zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
 Er is niet gekeken naar oude routes. De nieuwe routes zijn compleet nieuw 

ontworpen op basis van belang en gebruik van de wegen; 
 Er is rekening gehouden met afspraken uit het verleden, mits het gaat om formele 

(schriftelijk vastgelegde) afspraken. Zo is er gekeken naar afspraken over de 
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gladheidbestrijding uit het verleden met inwoners of organisaties (Het kan hier gaan 
om specifieke afspraken met bijvoorbeeld een buurt of een bedrijf). 

 We strooien niet voor bedrijven. Bedrijven hebben hierin hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
Hieronder zullen we ingaan op waar de gladheid bestreden wordt. Tevens zullen we 
aangeven wanneer dit gebeurd. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de 
gladheidbestrijding van rijbanen (wegen), fietspaden en tenslotte de voetpaden en 
overige terreinen. 

2.2. Gladheidbestrijding rijbanen 
De gladheidbestrijding van rijbanen of wegen is onder te verdelen in drie soorten: 

 het bestrijden van gladheid op de hoofdroutes en de ontsluitingswegen naar 
woonwijken, dorpscentra, centrale parkeerplaatsen, enz. Dit zijn de zogenaamde 
primaire routes die wij de A routes noemen; 

 het bestrijden van gladheid op belangrijke wegen in woonwijken en op 
bedrijventerreinen. Dit zijn de zogenaamde secundaire routes die wij de B routes 
noemen; 

 het bestrijden van gladheid op de overige wegen. 
 
In bepaalde gevallen kan worden afgeweken van de vastgestelde routes als bijvoorbeeld 
plotselinge plaatselijke omstandigheden daarom vragen. 
 
In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op elke soort. 

2.2.1. Gladheidbestrijding van A routes 

De primaire of A routes worden als eerste gestrooid, omdat deze het meest belangrijk zijn 
uit hoofde van ontsluiting. Alle hoofdwegen en de belangrijkste ontsluitingswegen naar 
woonwijken, dorpscentra, centrale parkeerplaatsen of naar bedrijventerreinen zijn dus 
opgenomen in deze routes. Ook zijn de busroutes opgenomen in deze routes. 
 
Tenslotte vallen onder deze routes de belangrijkste toegangswegen naar de volgende 
gebouwen: 

 gebouwen van hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance); 

 scholen (basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs); 

 zorgcentra (Woonblokken voor ouderen vallen niet onder deze routes. In overleg met 
de wijkcoördinator kunnen echter wel afspraken over gladheidbestrijding worden 
gemaakt worden; lees hierover meer onder de paragraaf 2.5 Samen aan de slag, 
afspraken maken met de wijkcoördinator); 

 stations; 

 gemeentehuis. 
 
De gladheid op deze routes wordt bestreden zodra deze optreedt of op gaat treden. Dat 
betekent dat zowel ’s nachts als overdag personeel wordt ingezet. 

2.2.2. Gladheidbestrijding van B routes 

De secundaire of B routes worden pas bestreden als de A routes bestreden zijn. Deze 
werkzaamheden vinden alleen overdag (binnen de normale werktijden) plaats. Onder 
deze routes vallen de wegen op de bedrijventerreinen en de belangrijkste straten in de 
wijken. 

2.2.3. Gladheidbestrijding van overige wegen 

Om voor een ieder de overlast van sneeuw en ijs te beperken, maar toch ook de 
sneeuwliefhebbers de mogelijkheid te bieden om vooral op woonerven en in woonstraten 
van de winterse omstandigheden te genieten, zullen na een periode van vijf dagen alle in 
de gemeente Oude-IJsselstreek nog niet bestreden wegen, zo goed als mogelijk, ijs- 
en/of sneeuwvrij worden gemaakt. 
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Het uitgangspunt bij onze gladheidbestrijding is, dat iedereen binnen een redelijke afstand 
een gestrooide weg kan bereiken. We doen in principe niet of zo min mogelijk aan 
gladheidbestrijding in woonstraten. Hiervoor is een aantal redenen: 

 In woonwijken is relatief weinig verkeer waardoor er geen dooiwerking van het zout 
ontstaat. Strooien resulteert dan weinig; 

 Zout brengt schade toe aan het milieu. Wij willen deze schadelijke invloed op het 
milieu zoveel mogelijk beperken; 

 Geparkeerde auto’s maken het vaak haast onmogelijk om goed te strooien en/of 
sneeuw te ruimen. Het uiteindelijke effect is daardoor gering; 

 Omdat de wegen met de hogere prioriteit (A en B routes) eerst worden bestreden, is 
de sneeuw op overige wegen vaak al vast gereden voordat bestrijding kan 
plaatsvinden. Op vast gereden sneeuw heeft zout strooien echter weinig effect; 

 Het bestrijden van gladheid van álle wegen/straten in onze gemeente zou enorm veel 
geld kosten. 

 
N.B: In geval van ijzel, gevolgd door vorst, worden alle wegen binnen de 
gemeentegrenzen gestrooid, waarbij wel eerst de A en B routes worden gereden. 

2.3. Gladheidbestrijding fietspaden 
De gladheidbestrijding op de fietspaden begint gelijk met de werkzaamheden op de 
wegen van de A en B routes. Het betreft hier in grote lijnen de vrij liggende fietspaden in 
de openbare ruimte. (Zie stippellijnen op de tekeningen van A en B routes). 

2.4. Gladheidbestrijding voetpaden 
Hoewel in de Algemene Plaatselijke Verordening geen bepalingen meer zijn opgenomen 
over het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen (omdat deze niet handhaafbaar bleken), 
is er nog wel de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen om de 
toegang zijn (verhuurde) perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Dat 
betekent dus ook dat wij een nadrukkelijk beroep doen op onze inwoners en organisaties 
om hun steentje bij te dragen aan de bestrijding van gladheid op stoepen of paden 
hoewel die formeel in eigendom zijn van de gemeente. 
 
De voetpaden die een ontsluiting vormen voor zorgcentra en andere ouderencomplexen 
en in het kader van ontsluiting belangrijke voetpaden die niet aan particulier terrein 
grenzen, worden door de gemeente sneeuw- en ijsvrij vrijgemaakt, tijdens de reguliere 
werktijden, door de medewerkers van de wijk(beheer)teams in de desbetreffende kernen. 
Dit zal grotendeels met de hand gebeuren. 

2.5. Samen aan de slag, afspraken maken met de 
wijkcoördinator 
Zoals hierboven genoemd heeft de gemeente een zorgplicht ten aanzien van het goed 
begaanbaar houden van wegen en paden (overigens niet alleen in de winter, maar 
gedurende het hele jaar). Daarbij hebben zoals ook genoemd onze inwoners, bedrijven 
en instellingen ook hun eigen verantwoordelijkheid. We doen daar als gemeente ook een 
nadrukkelijk beroep op. Help mee waar je kunt om je eigen stoep, die van de oudere 
buurvrouw, die van de minder valide buurman of die bij belangrijke punten in de wijk 
sneeuw en ijsvrij te houden. 
 
Graag wil de gemeente samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen aan de slag 
om de gladheid te bestrijden. Daarbij is wat we over en weer voor elkaar kunnen 
betekenen van groot belang. Dat betekent dat we hierover naast het bovengenoemde 
gladheidbestrijdingsbeleid aanvullende afspraken met inwoners, buurten, wijken of 
organisaties willen maken. Dit deden we al, maar dit willen we veel meer gaan doen. 
 
We willen dit proefsgewijs gaan vormgeven door bijvoorbeeld in “pilots” in de wijken. De 
ervaringen uit deze “pilots” gaan we evalueren en nemen deze mee in de jaarlijkse 
evaluatie van de gladheidbestrijding. 
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Een centrale rol in deze nieuwe vorm van samenwerken speelt de wijkcoördinator van de 
gemeente. De wijkcoördinator is het centrale aanspreekpunt voor de bewoners, bedrijven 
en instellingen om afspraken te maken over, in dit geval, de gladheidbestrijding. De 
wijkcoördinator kan zijn wijk(beheer)teams inzetten bij de uitvoering van de afspraken. 
(We hebben het hier over de wijk(beheer)teams die werken in de openbare ruimte van de 
wijken, niet te verwarren met de wijkteams als overlegorgaan waarin de gemeente 
overlegt met woningbouwstichting, welzijnsorganisatie, politie en belangenvereniging.) 
 
Met de wijkcoördinator kunnen de bewoners en organisaties van de wijken goede 
afspraken maken om gezamenlijk de gladheid te bestrijden, waarbij de belangrijke punten 
in de wijk zoals winkel/buurtcentra, woonblokken voor ouderen etc nadrukkelijk onderwerp 
van gesprek zijn. Het uitgangspunt van de gemeente hierbij is dat eigen initiatieven of 
organisaties vanuit de inwoners zoveel mogelijk worden “beloond”. Bijvoorbeeld daar 
waar de inwoners van de gemeente Oude-IJsselstreek zelf hun woonwijk sneeuw- en 
ijsvrij willen houden, zal de gemeente dit zo goed mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld door, 
waar mogelijk en in alle redelijkheid, zout ter beschikking stellen. Deze afspraken zijn ook 
niet vrijblijvend. We moeten op elkaar kunnen rekenen als de gladheid ons allemaal 
parten speelt. 
 
Ook met scholen (en andere instellingen of organisaties; zie ook paragraaf 3.6 Inzet 
personeel) zullen goede afspraken worden gemaakt over hun mogelijke bijdrage in de 
bestrijding van de gladheid in de wijk waar de school staat en wat de bijdrage van de 
gemeente hierin is. 
 
De bijdrage van de gemeente kan variëren en zal per geval kunnen verschillen. Zo 
verstrekt of levert de gemeente zout, maar we kunnen ook op een andere wijze 
faciliteren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van bepaalde materialen of 
hulpmiddelen. Hoe dit precies wordt vormgegeven, zal in de genoemde pilots duidelijk 
moeten worden. Natuurlijk maakt de wijkcoördinator daarbij gebruik van de inzet van de 
wijk(beheer)teams. 
 
De wijkcoördinator speelt een centrale en actieve rol in het maken van goede afspraken 
en het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe initiatieven om de gladheidbestrijding 
gezamenlijk vorm (in de vorm van “pilots”) te geven. In onze communicatie over de 
gladheidbestrijding zullen we hieraan veel aandacht geven. We zullen daarbij expliciet 
vermelden hoe de wijkcoördinator contact heeft met de wijk en hoe er zelf contact kan 
worden gelegd met de wijkcoördinator. 

3. Uitvoering 

3.1. Methoden van zoutstrooien 
Er zijn op dit moment twee methoden van zoutstrooien: het zogenaamde “droog”strooien 
en het “nat”strooien.  
 
Met “droogstrooien” wordt de bekende methodiek bedoeld van het strooien met letterlijk 
droog zout. Met nat strooien wordt bedoeld dat er zout gestrooid wordt dat is opgelost in 
een vloeistof. Voor deze methode is het noodzakelijk dat de strooimachines worden 
uitgerust met vloeistoftanken, pompen, leidingen en speciale besturingsapparatuur. 
 
Met droogstrooien wordt curatief de gladheid bestreden. Dat betekent dat zodra de 
gladheid (begint) op te treden er gestrooid wordt. Eerder strooien levert met deze 
methode geen effect. 
 
Bij natstrooien kan er preventief gestrooid worden. Dat betekent dat ruim voor de gladheid 
optreedt er al gestrooid kan worden. De Gemeente Oude IJsselstreek beschikt op dit 
moment alleen over materieel dat geschikt is voor het droogstrooien. Het natstrooien 
brengt naast een aantal voordelen ook een grote investering in ombouw en aanschaf van 
nieuw materieel met zich mee. 



 

Pagina 7 van 10 

 
We onderzoeken op dit moment ook hoe we kunnen samenwerken met bijvoorbeeld 
andere gemeenten die wel over natstrooi materieel beschikken. 

3.2. Materieel 
De gemeente Oude-IJsselstreek kan op dit moment voor de gladheidbestrijding het 
volgende eigen materieel inzetten: 
2 Vrachtwagens 
4 Trekkers 
2 Pick-up wagens 
1 Ausa (klein voertuig speciaal geschikt voor voetpaden) 
4 Losse aanhangerstrooiers 
4 Vaste opbouwstrooiers. 
2 Handstrooiers 

3.3. Wegenzoutdepot 
De gemeente Oude-IJsselstreek beschikt over een wegenzoutdepot. Het 
Wegenzoutdepot is ingericht op de gemeentewerf aan De Hogenkamp 10 te Ulft. De 
capaciteit van het depot bedraagt ongeveer 250 ton (droogzout). We hebben de 
mogelijkheid gebruik te maken van het zoutdepot aan de Nijverheidsweg 27 te 
Gendringen (de huidige Brandweerkazerne). De opslagcapaciteit daar bedraagt ca. 150 
ton (droogzout) Deze locatie is alleen te gebruiken als extra capaciteit, dus niet 
structureel. 

3.4. Strooimateriaal 
In de gemeente Oude-IJsselstreek wordt om de gladheid te bestrijden gebruik gemaakt 
van vacuümzout/steenzout. Het materiaal wordt op afroep ingekocht bij AkzoNobel te 
Hengelo en los gestort in het depot. Levering wordt binnen 24-uur gegarandeerd. 
 
De zoutinkoop is gedaan op basis van een contract (afgesloten begin september 2011) 
met bovengenoemde leverancier en er wordt uitgegaan van een gemiddelde hoeveelheid 
zoutinkoop. Deze gemiddelde inkoop is vastgesteld op 350 ton per seizoen. Levering tot 
750 ton is door de leverancier gegarandeerd. De inkoop wordt gezamenlijk met diverse 
buurtgemeenten gedaan. Dit levert ons schaalvoordeel en dus kostenbesparing op. 
 
Dit zout vertoont geen kenmerken van verstenen, waardoor kans op schade tijdens het 
strooien aan voertuigen van overige verkeersdeelnemers wordt verminderd. Dit voorkomt 
tevens inefficiënt gebruik. 
 
Soms wordt de vraag gesteld waarom er geen (of niet vaker) zand of grind wordt gebruikt 
ter bestrijding van de gladheid. Zand of grind strooien heeft vooral voordelen uit 
milieuoogpunt; het is minder schadelijk voor flora en fauna dan zout. Daarentegen kleven 
er wel een groot aantal nadelen aan het strooien van zand en grind. Zo geeft zand een 
geringe verbetering van de wrijvingsweerstand op gladde wegen en leiden beiden 
bovendien tot verstoppingen in het rioleringssysteem. 

3.5. Melding 
In de gemeente Oude-IJsselstreek wordt zoals genoemd curatieve gladheidbestrijding 
uitgevoerd. Deze start zodra de weerdienst voor de aankomende momenten gladheid 
verwacht. 
 
Voor het waken maakt de afdeling Openbare Ruimte gebruik van een eigen inspectie 
(strooicoördinator) en de Provincie Gelderland (district Oost). Buiten de eigen inspectie en 
die van de Provincie om, kan de politie een melding doorgeven van optredende gladheid. 
 
Voor de meldingen buiten kantooruren, heeft de afdeling Openbare Ruimte de 
beschikking over een calamiteitentelefoon (Calamiteitennummer: 06 10 93 28 92). Deze is 
in het bezit van de dienstdoende strooicoördinator, zodat deze na een melding contact 
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kan opnemen met de meldkamer van de politie regio Gelderland-Oost. Vervolgens geeft 
de strooicoördinator opdracht om te gaan strooien. Op elke melding over gladheid, 
ongeacht het tijdstip, zal de coördinator zelf ter plekke de situatie beoordelen. In geval 
van gladheid wordt door de coördinator de dienstdoende ploeg gebeld, zodat zij kunnen 
beginnen met het strooien van de routes. 

3.6. Inzet personeel 
De gladheidbestrijding in de gemeente Oude-IJsselstreek wordt op dit moment 
voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd. We willen echter veel meer gaan samenwerken 
met andere partijen. Bijvoorbeeld als blijkt dat deze kostenefficiënter kunnen opereren, 
maar ook als de inzet van eigen personeel en materieel niet toereikend is, bijvoorbeeld bij 
extreme weersomstandigheden. Daarbij denken we aan de samenwerking met bedrijven, 
zoals loonwerkers, grondverzetbedrijven etc, die vaak de beschikking hebben over 
bepaald materieel en in de winter vaak veel minder druk zijn. 
 
We denken echter ook aan de samenwerking met mensen die een bijstandsuitkering 
ontvangen (denk aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen; 
ISWI) of met mensen in het kader van de sociale werkvoorziening (denk aan Wedeo). 
 
De gemeente Oude-IJsselstreek heeft voor het, binnen en buiten reguliere werktijden, 
controleren op gladheid een dienstenrooster opgesteld (Er is sprake van een zogenaamd 
hard piket, zodat beschikbaarheid is gegarandeerd). Aan dit rooster nemen zowel de 
medewerkers van de buitendienst als van de binnendienst van de afdeling Openbare 
Ruimte deel. Het rooster is zo ingedeeld dat er wordt gewerkt in drie ploegen bestaande 
uit elk acht medewerkers. 
 
Bij het constateren van gladheid en meldingen van ijzel of sneeuw wordt, na beraad, door 
de dienstdoende gladheidcoördinator de dienstdoende ploeg gewaarschuwd. Als er na 
beraad blijkt dat er gestrooid moet worden, waarschuwt de gladheidcoördinator de eerste 
persoon van het dienstenrooster. De eerste persoon van de strooidienst belt de volgende 
op het rooster… enz. Binnen 30 minuten na oproep zijn de strooiers dan op weg. 
 
De coördinator geeft aan de meldkamer van de politie door dat er begonnen wordt met 
strooien. De gemeentewerf in Ulft is de uitvalsbasis. Als het materieel in gereedheid is 
gebracht en gevuld, kan worden begonnen met de gladheidbestrijding. 
 
Omdat er in onze gemeente wordt gestrooid op het moment dat de gladheid ook 
daadwerkelijk optreedt (curatief strooien), moet er ook vaak ’s nachts (vroeg in de 
ochtend) worden gewerkt, omdat er dan vaak gladheid optreedt. 

3.7. Controle gladheidbestrijding 
De controle op het effect van de gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door de coördinator 
gladheidbestrijding door visuele controle. Ook wordt het gestrooide gecontroleerd door 
het uitlezen van de geheugenkaarten van de strooiers. Alle voertuigen zijn uitgevoerd met 
een GPS (Global Positioning System: een systeem waarbij met behulp van satellieten 
exact de positie en route van een voertuig kan worden bepaald). Bij calamiteiten wordt 
tijdens de uitvoering overleg gepleegd met de chauffeurs van het ingezette materieel. 

4. Communicatie 

4.1. Voorlichting inwoners gemeente Oude-IJsselstreek 
Zoals genoemd is voorlichting van onze inwoners en organisaties over de 
gladheidbestrijding van cruciaal belang. Daarom wordt voorafgaande aan de 
winterperiode in de informatierubriek van de gemeente Oude-IJsselstreek in de Gelderse 
Post een artikel over de gladheidbestrijding geplaatst. Hierin zal worden weergegeven 
hoe de gemeente Oude-IJsselstreek omgaat met de gladheidbestrijding en waar 
eventuele meldingen en klachten kenbaar kunnen worden gemaakt. Ook via de website 
van de gemeente zal deze, maar ook zeer actuele, informatie worden verstrekt. Onze 
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website wordt gezien als een belangrijk medium om snel te communiceren met onze 
inwoners, bedrijven en instellingen waarbij goed kan worden ingegaan op de actuele 
(weer)situatie. 

4.2. Meldingen- en klachtenregistratie 
Meldingen van inwoners of organisaties over de gladheid(bestrijding) worden bij de 
afdeling Wijken & Beheer (buitendienst) geregistreerd. Op dit moment gebeurt dit via het 
Meldingenpunt. Dit is een systeem waarbij onze inwoners of organisaties via internet (of 
via de medewerkers van het telefonisch informatie centrum) een melding kunnen 
plaatsen. Met behulp van dit systeem worden de meldingen dan allemaal beantwoord en 
afgewikkeld. Is er naar aanleiding van een melding reden om het gladheidbestrijdingsplan 
of de uitvoering aan te passen dan zal dit z.s.m. gebeuren. Indien mensen niet tevreden 
zijn over de gladheidbestrijding dan kunnen zij schriftelijk (via email of brief) een klacht 
indienen. Deze klachten worden ook allemaal behandeld en als er naar aanleiding van de 
klacht reden is om het gladheidbestrijdingsplan of de uitvoering aan te passen dan zal 
ook dit z.s.m. gebeuren. 

5. Samenvatting 
 

1. Het in dit gladheidbestrijdingsplan beschreven beleid en de daarbij behorende 
uitvoering in de gemeente Oude-IJsselstreek is grotendeels gebaseerd op de 
bestaande wijze van uitvoeren. 

 
2. De gemeente wil bij het bestrijden van gladheid meer gebruik maken van de kracht 

van de samenleving door deze actief te betrekken. Dit doen we door (via “pilots”) met 
de wijken (inwoners, bedrijven en instellingen) afspraken te maken over de 
gladheidbestrijding. De ervaringen worden geëvalueerd en meegenomen in de 
jaarlijkse evaluatie aan de gemeenteraad. 

 
3. Met de wijkcoördinator worden met wijken/buurten of organisaties afspraken gemaakt 

over het gezamenlijk aanpakken van de gladheidbestrijding. Hierbij spelen de 
wijk(beheer)teams een belangrijke rol. 

 
4. Bij de gladheidbestrijding wordt (vanuit kostenoverwegingen, capaciteitstekorten of 

andere motieven) expliciet gekeken naar de inzet van andere partijen dan de 
gemeente bij de gladheidbestrijding. 

 
5. Om de overlast van sneeuw en ijs te beperken en toch ook mensen de mogelijkheid 

te bieden om van de winterse omstandigheden te kunnen genieten, zullen alle nog 
niet gestrooide rijbanen in de gemeente Oude-IJsselstreek pas na vijf dagen van 
gladheid worden bestreden. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen binnen redelijke 
afstand bij een gestrooide weg kan komen. In geval van ijzel, gevolgd door vorst, 
worden zo snel mogelijk alle rijbanen binnen de gemeentegrenzen gestrooid. 

 
6. Van de routevolgorde kan worden afgeweken als plaatselijke omstandigheden 

daartoe aanleiding geven. Dit gaat altijd in overleg met de strooicoördinator. 
 
7. Het gladheidbestrijdingsplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en 

wethouders en betreft een periode van drie jaar. Na de winterperiode (april) zal de 
gladheidbestrijding jaarlijks worden geëvalueerd en de conclusies en aanbevelingen 
zullen ter kennisgeving van de gemeenteraad worden gebracht. 

 
8. Er wordt actief en gericht gecommuniceerd naar onze inwoners, bedrijven en 

instellingen over de gladheidbestrijding binnen de gemeente. De wijkcoördinator staat 
hierbij centraal. Dit gebeurt via de gemeentelijke rubriek van de Gelderse Post, maar 
ook via de gemeentelijke website. Het telefonisch informatie centrum is altijd op de 
hoogte van de laatste stand van zaken rondom de gladheidbestrijding. 
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Bijlage: Strooiroutes (aangegeven op tekeningen) 
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