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Beste meneer Baks,

Op 12 december 2017 heeft u naar aanleiding van een bericht op facebook vragen gesteld over de 
gladheidsbestrijding in Soesterberg. De facebook melding ging over het strooien van het marktterrein in 
Soesterberg en over de gladheidsbestrijding in de route van de Drie Eiken naar de Rademakerstraat. 
Alvorens de feitelijke vragen te beantwoorden kunnen wij met u vaststellen dat de aangegeven locaties niet 
ontdaan zijn van sneeuw en ijs. De uitvoerende organisatie, het RMN, is in hierin in gebreke gebleven. Wij 
hebben er als College begrip voor dat er voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding sprake was van 
bijzondere omstandigheden, er komt niet heel vaak een code rood situatie voor. Maar twee dagen naar de 
zware sneeuwval hadden genoemde locaties begaanbaar moeten zijn. We hebben het RMN daar ook op 
aangesproken.
Wij hebben u vragen opgenomen in de antwoordbrief, onder elke vraag vind u onze reactie.

l.Is er een ander strooibeleid t.a.v. fietspaden in Soest dan in Soesterberg?
Het vastgestelde strooibeleid is voor iedereen terug te vinden op internet. Het strooibeleid geldt voor de 
gehele gemeente en is dus voor Soesterberg en Soest hetzelfde.

2.Zo nee, waarom worden dan niet alle fietspaden gelijktijdig schoongemaakt in Soesterberg?
Er wordt een volgorde in prioritering in wegen en paden aangehouden. Op Internet vindt u hierover het 
volgende:
"Strooiplan
De gladheidsbestrijding is uitbesteed aan de RMN. In eerste instantie worden de hoofdwegen met 
aanliggende fietspaden, busroutes en sterk hellende wegen gestrooid of sneeuwvrij gemaakt.
Houdt de gladheid langer dan twee dagen aan? Dan wordt een aanvullende route gereden. Wegen rondom 
bejaardentehuizen, scholen, winkelcentra en sportvoorzieningen worden gestrooid of sneeuwvrij gemaakt. 
Bij ijzel worden meestal alle wegen gestrooid."

3.Wie is verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken, dan wel de gladheid bestrijding van het 
marktterrein in Soesterberg?
De gemeente Soest is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. De uitvoering is 
ondergebracht bij het RMN

4.Waarom is het marktterrein voor aanvang van de markt niet sneeuwvrij gemaakt?
Het niet schoonmaken van het marktterrein betreft een misser in de uitvoering. Dit terrein evenals de route 
naar De Drie Eiken had tijdig sneeuwvrij gemaakt moeten zijn. We hebben het RMN daarop aangesproken.
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5. Heeft de gemeente inmiddels gereageerd op het bericht op facebook? Zo ja hoe, zo nee 
waarom niet?
Er is niet direct gereageerd op het facebook bericht. De reactie over gladheid werd aangetroffen onder een 
onderwerp over inzamelen van afval en daardoor niet tijdig ontdekt. Nadat u de vragen heeft gesteld is 
alsnog contact gezocht. De reactie van de gemeente werd zeer op prijs gesteld.

6. Hoe kan er zo'n beleving van gladheidsbestrijding, zoals verwoord in het bericht- ontstaan?
De beleving zoals u aangeeft in uw vraag is niet gebaseerd op het vastgestelde strooibeleid.

7. Realiseert u zich dat hierdoor veel irritatie ontstaat en het gevoel in Soesterberg "niet voor vol 
"aangezien te worden?
Soesterbergers en Soesters zijn allen inwoners van de gemeente Soest en worden allen "voor vol 
aangezien''.

8. Wat gaat u aan deze onvrede gevoelens doen in a)de communicatie naar de burgers en b) 
uitvoering van het gladheidsbestrijdingsbeleid?
Voor aanvang van het strooiseizoen is de aanpak van gladheid gepubliceerd in de Soestercourant. 
Daarnaast is het onderwerp geplaatst op de voorpagina van www.soest.nl.
Onze TIP medewerkers zijn gebrieft over de uitvoering van de gladheidsbestrijding en aan de telefoon bij 
het RMN zijn medewerkers paraat om meldingen in behandeling te nemen of vragen te beantwoorden. We 
hebben op dit moment geen reden om nog meer in te zetten op communicatie.
Het gladheidsbestrijdingsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. De afgelopen 
twee jaar is er vrijwel geen sprake geweest van winterse omstandigheden en passen wij het laatst 
vastgestelde strooiprogramma uit 2015 toe.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Hans Smit, telefoon 035-6093648 
of e-mail H.Smit@soest.nl.
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