Gladheidsbestrijding
De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat de gemeente haar
gladheidsbestrijdingsplan weer actueel heeft. Bij verwachte gladheid strooit de
gemeente eerst de hoofdroutes. Denkt u hierbij aan doorgaande wegen, openbaar
vervoer routes, doorgaande fietsroutes, wijkontsluitingen en wegen rond openbare
voorzieningen. Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw en ijzel) worden na de
hoofdroute ook andere wegen gestrooid.
Aanpassing
Woont u binnen de bebouwde kom, dan is ons streven dat u binnen 500 meter een
gestrooide weg kunt bereiken. In de afgelopen tijd hebben we kritisch gekeken
naar de eerste strooiroute. Daaruit bleek dat we meer strooiden dan we in ons
beleid hebben afgesproken. Om die reden is de hoofdroute op een aantal locaties
aangepast. Dat houdt in dat er wegen zijn die vanaf nu niet meer in de hoofdroute
(de eerste strooiroute) zijn opgenomen. We blijven garanderen dat bewoners van
de bebouwde kom binnen 500 meter een gestrooide weg kunnen bereiken. Wilt u
weten wat de hoofdroute is waar de gemeente als eerste strooit? Raadpleeg dan
het gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016 op www.middendrenthe.nl.
Helpt u ons mee?
Als gemeente doen we ons best om de gemeentelijke wegen zo goed mogelijk
begaanbaar te houden zodat u veilig over straat kunt. De gemeente kan niet alle
voetpaden ijs- en sneeuwvrij houden tijdens een periode van gladheid, sneeuwval
of bevriezing. Daar hebben we uw hulp bij nodig! We doen daarom een beroep op u
om bij te dragen aan veilige voetpaden. Wanneer u daartoe in staat bent,
verwachten we van u dat u:
• voldoende strooizout in huis heeft;
• meehelpt om voetpaden voor uw huis begaanbaar te houden.
Melding
De periode van gladheidsbestrijding is van 15 november tot 15 maart. Meldingen
van gladheid kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur doorgegeven aan
de medewerkers van de Gemeentewinkel, tel. (0593) 53 92 22. Meldingen buiten
deze werktijden kunt u doorgegeven aan de politie, telefoonnummer (0900) 88 44.

