
Ambtelijke vragen strooibeleid PvdA (Bert-Jan Dokter) en de ambtelijke antwoorden  

 

1. Is er voorafgaande aan de nacht van 18 op 19 december een inschatting gemaakt voor al dan niet in 

actie komen van strooidienst? 

 

Ja, de dienstdoende gladheidscoördinator heeft het besluit genomen om niet te strooien. 

 

2. Op welk moment is strooidienst aangevangen met strooien en hoe is dat geïnitieerd? 

 

De strooiactie is in gang gezet maandagmorgen 7.30 uur, geïnitieerd door de dienstdoende 

gladheidscoördinator. 

 

3. Op basis van welke informatie wordt besluit genomen over al dan niet wenselijk zijn van inzet 

strooidienst? En wie neemt dat besluit? 

 

Informatie van ons eigen gladheidmeldsysteem (wegdeksensoren), informatie van de 

gladheidscoördinatoren van de provincie Gelderland en eigen waarnemingen. 

 

4. Is er sprake van (netwerk-)contact c.q. informatieuitwisseling met wijkagent / lokale politie / 

veiligheidsregio / hulpdiensten om A) gemeentelijk strooibesluit te melden B) Om bij constatering van 

gladheid door politie een besluit te initiëren? 

 

A. Nee. B. De politie is in bezit van het telefoonnummer van onze dienstdoende gladheidscoördinator. 

Dit telefoonnummer is overigens ook in bezit van onze plaatselijke brandweer, Centrale Meldkamer 

Apeldoorn en de coördinator van onze storingsdienst (bij calamiteiten) 

 

5. Is er sprake van contact c.q. informatie uitwisseling tussen beslissingnemers c.q. de stooidiensten 

van omliggende gemeenten over strooi besluit? 

 

Nee, wel maken enkele omliggende gemeenten (o.a. Heerde) gebruik van dezelfde 

gladheidmeldsystemen, welke allen bewaakt worden door MeteoConsult. Echter, elke gemeente rukt 

uit op basis van metingen van haar eigen meetpunt. Dit meetpunt is nl. representatief voor de eigen 

gemeente. 

 

6. Is er überhaupt sprake van een centraal communicatiepunt over inzet strooidienst? Ik bedoel dan in 

een netwerk van politie of veiligheidsregio e.d. 

 

Er is geen sprake van een centraal communicatiepunt. Wel zijn hulpdiensten in bezit van het 

telefoonnummer van onze dienstdoende gladheidscoördinator. 

 

7. Is er een communicatieplan om, bij het overvallen worden door gladde wegen, het lokale publiek te 

waarschuwen/informeren (lokale media, Social Media e.d.) 

 

De situatie welke zich maandagmorgen heeft voorgedaan, heeft zich de afgelopen 10 jaar (gelukkig) 

nog nooit voorgedaan. Er is geen communicatieplan. Wanneer het zich voordoet, is het anticiperen op 

de situatie. De voorgaande  2 jaren is er sprake geweest van een beperkt strooibeleid i.v.m. een 

landelijk zouttekort. Dit is destijds gecommuniceerd via Huis aan Huis / gemeentelijke websites / 

lokale nieuwssites en borden t.h.v. entrees van de gemeente. 

 
 

 

 

 

(zoals per mail ingestuurd d.d. 19-12-2011, per mail beantwoord d.d. 02-01-2012, via Bert-Jan Dokter) 

 

 

 



 

 

 

 


