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Geachte mevrouw Blom-de Ruiter, 

 

In uw e-mail van dinsdag 9 maart 2021, hebt u namens de Christen Unie art. 40 vragen gesteld 

inzake Gladheidsbestrijding. Met deze brief beantwoordt het college uw vragen. 

 

1. De gemeente moet beschikken over een gladheidsbestrijdingsplan 2020 – 2023. Is dit voor 

de gemeente Alphen aan den Rijn het geval en zo ja waar en op welke wijze is dit plan in te 

zien?  

Het Protocol gladheidbestrijding 2019 – 2028 is 12 maart 2019 vastgesteld in het college en 

toegelicht in een informatiemarkt voor de gemeenteraad (Dossiernummer 1432, zaaknummer 

239621).  

 

2. Kan het college inzichtelijk maken op welke wijze de gladheid en de sneeuw in de periode 

7 -17 februari is bestreden?  

Volgens onderstaande piketregistratie en tijdens normale werkuren, is in genoemde periode 

gewerkt aan de gladheidbestrijding, inclusief het borstelen van fietspaden. 
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Datum Soort actie  Start eind Opmerkingen 

6-feb Volledige actie preventief 14.45 03.15 schuiven vanaf ± 01.00 uur 

7-feb Volledige actie correctief 02.45 15.15 schuiven / strooien 

7-feb Al de aannemers hele dag correctief     schuiven / strooien 

7-feb Volledige actie correctief 14.45 03.15 schuiven / strooien 

8-feb Volledige actie correctief 02.45 07.45 schuiven / strooien 

8-feb Volledige actie correctief 19.45 00.30 schuiven / strooien 

9-feb Volledige actie preventief 18.45 23.30   

14-feb Volledige actie preventief 18.15 23.15   

15-feb Volledige actie preventief 3.00 7.45   

27-feb Koude punten preventief 20.30 23.00 code rood / ijzel 

  

3. Op welke wijze is er met de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn 

gecommuniceerd over de gladheidsbestrijding?  

Informatie over de gladheidbestrijding staat op de website van de Gemeente Alphen aan den 

Rijn onder bereikbaarheid1 en in nieuwberichten2. Op sociale media (Facebook en Twitter) 

wordt melding gemaakt. 

  
Figuur 1 Strooiroutes 

  

4. Zijn de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn adequaat geïnformeerd over de 

gevolgen van de gladheid? Als voorbeeld dient het feit dat de afvalcontainers in diverse 

wijken en kernen niet geleegd werden waardoor er overlast van ophopend vuil rondom de 

containers ontstond.  

Informatie over de gladheidbestrijding is te vinden op de website van de Gemeente Alphen aan 

den Rijn. Deze periode hadden we te maken met een calamiteit. Week 6 zou er GFT ingezameld 

worden middels minicontainers en gepland was uiteraard het legen van ondergrondse 

containers. Met de hoeveelheid sneeuw en gladheid was het niet verantwoord om met grote 

vuilniswagens de woonwijken in te gaan. De tweede helft van de week zijn wel de 

 

1 https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Parkeren_en_bereikbaarheid/Strooiroutes 

2 https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/Februari_2021/Gladheidsbestrijding 

Figuur 2 Nieuwsbericht over Gladheid 

https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Parkeren_en_bereikbaarheid/Strooiroutes
https://www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws/Februari_2021/Gladheidsbestrijding
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ondergrondse containers aan de doorgaande wegen geleegd. Op sociale media is hierover 

gecommuniceerd. 

 

5. Wat is volgens het college de kwaliteit van de gladheidsbestrijding in de afgelopen 

vorstperiode en wat zijn de criteria voor het bepalen van de kwaliteit?  

Er is tevredenheid over de kwaliteit van de gladheidbestrijding. In hoofdstuk 2, kaders voor 

gladheidbestrijding, zijn de organisatie, wettelijke en maatschappelijke kaders beschreven. In 

hoofdstuk 4 is omschreven waar en wanneer er gestrooid wordt. 

 

6. Op welke wijze heeft het college inzicht in wat de stakeholders (inwoners, bedrijven, 

instellingen, vervoerders etc.) vinden van de kwaliteit van de gladheidsbestrijding? 

Busonderneming Arriva heeft na de betreffende week contact met de wegbeheerder gezocht 

om deze bijzondere periode te evalueren. Bewondering en respect is hierbij uitgesproken door 

Arriva. De bruggetjes naar het Dijkslootpad maken geen deel uit van de routes, hier is wel een 

klacht over binnengekomen. Betreffende bruggetjes worden veel door fietsers gebruikt. 

Een paar scholen hebben gevraagd om een zoutkist, hierin is voorzien. 

  

7. Op welke manier wordt de gladheidsbestrijding na een gladheids- c.q. sneeuwperiode 

geëvalueerd?  

Na de winterperiode evalueren de piketleiders en gladheidscoördinatoren jaarlijks de 

werkzaamheden zoals is vastgelegd in het protocol met toekomstperspectief. 

 

8. Welke lessen trekt het college uit de evaluatie van de gladheidsbestrijding en welke 

onderdelen van het gladheidsbestrijdingsplan worden eventueel aangepast?  

Tijdens de evaluatie worden de op- en aanmerkingen besproken en zo nodig worden er 

aanpassingen aangebracht door de gemeente als wegbeheerder om zorg te dragen voor het in 

goede en veilige staat verkeren van de wegen. Deze evaluatie wordt meegenomen naar de 

voorbereiding van het nieuwe gladheidbestrijdingsseizoen. Bij de voorbereiding van de 

gladheidbestrijding van het komende seizoen 2021 – 2022, worden raadsleden van harte 

uitgenodigd om zelf een keer aanwezig te zijn en hier kennis van te nemen in de praktijk. 

  

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,                                     de burgemeester, 

 

 

 

drs. ing. P.D. Wekx MBA                     mr. drs. J.W.E. Spies 


