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Onderwerp: Gladheidbestrijdingsplan 201 5 - 2016

Bijlage: Gladheidbestrijdingsplan20lS-2016

lnleiding
Met deze raadsmededeling wordt u geïnformeerd over het gladheidbestrijdingsplan 2015 - 2016

Doel
Het gladheidbestrijdingsplan heeft als doel inzicht te geven welk beleid de gemeente hanteert bij het

bestiijden van winterse gladheid, welke prioriteiten daarbij gehanteerd worden en welke middelen

ingezet worden voor de daadwerkelijke bestrijding van gladheid.

lnformatie
Naar aanleiding van de extreme winterse neerslag van afgelopen winter is het plan aangepast om
hierop beter te kunnen anticiperen.

- De gemeente houdt nu de inwoners actief op de hoogte over de te verwachten gladheid en

welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit gebeurt vooral via twitter, facebook en
www.roosendaal.nl/qladheid. Ook wordt gebruik gemaakt van een infographic (informatieve
illustratie) waarin alle werkzaamheden zijn samengevat.

- Er worden tips gegbven aan inwoners wat zij zelf kunnen doen in de winterperiode.
- Vanaf dit seizoen beschikt de gemeente over een calamiteiten-gladheidsteam dat in actíe komt

bijextreme winterse weersomstandigheden. Dit team bestaat uit de Ambtenaar van Dienst, de

beleidsmedewerker voor gladheidbestrijding, de dienstdoende communicatiemedewerker en

de dienstdoende opzichter van Saver. Bij extreme weersomstandigheden bespreekt dit team

de gewenste aanpak en communicatie.
- Bijextreem weer zijn nu ook buiten reguliere werktijden vijftien mensen vanuit team Openbare

Werken inzetbaar om daar waar nodig werkzaamheden uit te voeren
- De ondernemersverenigingen van de diverse winkelcentra zijn benaderd met het verzoek om

te participeren in de gladheidbestrijding op de voetpaden rondom hun winkels. De gemeente
stelt hiervoor zoutkisten, strooiers en sneeuwschuiven ter beschikking.

- De Supporter van Schoon coaches en Buurtpreventieteams zijn benaderd om te helpen bijde
handmatige gladheidbestrijding. Ook aan hen wordt zout ter beschikking gesteld.

Vervolg (procedure)
Dit plan ligt van 1 november lm 15 maart ter kennisname voor de burgers bij de informatie balie van

het Stadskantoor. Ook is het plan terug te vinden op de website van de gemeente. De uitvoering van

de gladheidbestrijding is uitbesteed aan Saver NV.
Afhànkelijk van de weersomstandigheden kunnen de kosten voor de gladheidbestrijding hoger of lager
uitvallen dan begroot. Bij overschrijding van het beschikbare budget komt dit in de jaarrekening tot
uitdrukking.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

Beheer openbare ruimte

Saskia k-Dekkers


