
Woerden, 14 december 2017

Betreft: rondvraag strooien en vegen van fietspaden

Geacht college,

Afgelopen zondag en maandag werd Woerden voorzien van een dik pak sneeuw zoals ook voorspeld 

was door het KNMI. Op de website van de gemeente staat dat Woerden met vaste strooiroutes werkt 

om de overlast van sneeuw en vorst zoveel mogelijk te beperken. 

Desondanks is er de afgelopen dagen veel geklaagd, met name over de begaanbaarheid van 

fietspaden. Deze klachten hebben wij vernomen via de verschillende sociale media-kanalen en zelf 

geconstateerd. Daarnaast is hierover in het Algemeen Dagblad een artikel verschenen. Uit dit alles 

blijkt dat verschillende veelgebruikte routes niet geheel sneeuwvrij gemaakt zijn. Hieronder ook 

routes (onder andere rondom het station, hoofdfietsroutes in wijken en routes van en naar scholen) 

die wel als strooiroute zijn opgenomen.

De winter moet officieel nog beginnen en het is aannemelijk dat het nog vaker gaat sneeuwen. 

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. Heeft het college ook kennisgenomen van de klachten over het begaanbaar maken van 

fietspaden? Kunt u aangegeven of het aantal klachten substantieel hoger is dan bij eerdere 

sneeuwbuien in voorgaande winters het geval is geweest?
2. Veel inwoners ergeren zich aan het niet goed begaanbaar zijn van fietspaden op de 

belangrijke routes. We hebben begrepen dat deze werkzaamheden (het strooien en vegen) 

zijn uitbesteed aan een externe partij. Wordt door de gemeente gecontroleerd of deze 

werkzaamheden conform afspraken worden uitgevoerd? Zo ja, heeft u de klachten kunnen 

rijmen met de bevindingen van de controles? Zo nee, geven de klachten aanleiding om dit de 

volgende keer wel te doen?
3. Kennelijk worden niet alle fietspaden die opgenomen zijn in de strooiroutes (gedeeltelijk) 

sneeuwvrij gemaakt. Gebleken is dat druk bezochte locaties zoals het station, scholen en 

wijkwinkelcentra daardoor niet veilig te bereiken zijn bij sneeuwval. Is het een bewuste keuze 

van de gemeente dat delen van de strooiroutes niet sneeuwvrij gemaakt worden? 
4. Is het college voornemens om het huidige beleid omtrent het begaanbaar houden van 

fietspaden te evalueren en waar mogelijk bij te stellen?
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https://www.ad.nl/woerden/fietspaden-in-woerden-slecht-schoongemaakt~a06193c8/

