
  

 

 
 
 
 
Soest, 12 december 2017 
 
Betreft: vragen op grond van artikel 47 Reglement van Orde gemeente Soest. 
 
 
Geacht college, 
 
“Gemeente Soest, is er een mogelijkheid dat het fiets/voetpad naast de drie Eiken 
richting de Rademakerstraat ook sneeuwvrij gemaakt kan worden? Via deze weg lopen 
ook ouderen naar de winkels op de Rademakerstraat richting de winkels. Het is 
belachelijke voor woorden, de doorgaande fietspaden in Soest zijn schoon. Moet je hier 
in Soesterberg kijken. Ook voor de ouderen is het prettig, ongeacht het weer dat ze 
hun ding kunnen blijven doen. Maar op deze manier is het wel erg gevaarlijk voor ze.” 
 
Bovenstaand  bericht verscheen woensdagmorgen 12-12 op Facebook. Later op de dag 
werden wij door de inwoner van Soesterberg hier ook op geattendeerd. Zelf bemerkten 
we dat zowel het genoemde fietspad als het marktterrein nog vol lag met sneeuw of 
sneeuwresten. 
 
Op de woensdagmarkt in Soesterberg spraken diverse marktlieden hun 
verontwaardiging uit over het feit dat het marktterrein niet schoon was. Vielen de 
ouderen niet op het fiets-/voetpad dan zullen ze wel op de markt onderuit gaan, aldus 
de marktkooplui. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft BurgerBelangen Soest-Soesterberg de 
volgende vragen: 
 

1. Is er een ander strooibeleid t.a.v. fietspaden in Soest dan in Soesterberg? 
2. Zo nee, waarom worden dan niet alle fietspaden gelijktijdig schoongemaakt in 

Soesterberg? 
3. Wie is verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken, dan wel de gladheid 

bestrijding van het marktterrein in Soesterberg? 
4. Waarom is het marktterrein voor aanvang van de markt niet sneeuwvrij 

gemaakt? 
5. Heeft de gemeente inmiddels gereageerd op het bericht op facebook? 

Zo ja, hoe? zo nee, waarom niet? 
6. Hoe kan er zo’n beleving van gladheidsbestrijding, zoals verwoord in het bericht- 

ontstaan? 
7. Realiseert u zich dat hierdoor veel irritatie ontstaat en het gevoel in Soesterberg 

‘niet voor vol’ aangezien te worden?  
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8. Wat gaat u aan deze onvrede gevoelens doen in  
a. de communicatie naar de burgers en 
b. uitvoering van het gladheidsbestrijdingsbeleid? 

 
Wij vertrouwen erop dat de beantwoording gladjes verloopt en zien dus uw antwoorden 
met belangstelling tegemoet. 
 
 
Namens de fractie 
 
 
Johan Baks 
fractievoorzitter 


