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Motie "flankerende lokaal maatwerk gladheidsbestrijding ten behoeve 
van onze kwetsbare medemensen" 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op woensdag 21 december 2022 

Constaterende dat: 

- het gladheidsbestrijdingsplan 2022-2023 in de basis voldoende voorziet bij een wettelijke 
inspanningsverplichting met een actieplan 

- vitale loop- en fietsroutes gebieden waar veel senioren wonen, lang niet altijd begaanbaar zijn 
ten tijde van sneeuw, ijzel en vorst 

- onze ouderen in de (stads)wijken en kernen hierdoor niet altijd veilig kunnen bewegen naar de 
supermarkt, gemeenschaps-accommodaties, gezondheidscentra, kerk of gebedscentrum of 
begraafplaats 

- het routeplan vaak geen toewijzing van nieuwe routes toelaat, en de grote strooiwagens niet overal 
kunnen komen 

- er door burgerparticipatie weliswaar op plekken sneeuw geruimd wordt, maar dit soms beperkt is tot het 
trottoir voor eigen deur 

- men van onze (toenemend aantal) senioren niet mag verwachten dat ze zelf gaan sneeuwschuiven 
- gladheidsbestrijding lastig kan zijn bij een combinatie van ijsregen, ijzel en sneeuw en strenge vorst 

Overwegende dat: 

- burgerinitiatief en burenhulp natuurlijk altijd gestimuleerd en nagestreefd moet worden 
- burgerparticipatie haar grenzen kent, zeker daar waar de sociale cohesie niet volledig tot wasdom 
gekomen is en ouderdom fysieke inspanning en ontbering sneeuwschuiven onmogelijk maakt 

- de kwaliteit van de route wordt bepaald door de zwakste schakels 
- voor onze ouderen en minder validen de belangrijkste en kortste routes sneeuw- en ijsvrij dienen te 
zijn, zeker in verband met onnodige valpartijen, eenzaamheid en het verstoken zijn van voorzieningen 

- binnen het gemeentelijke gladheidsbestrijdingsplan middels vaste routes wordt gewerkt en voertuigen 
worden ingezet waardoor of waarbij nu dit aanvullend maatwerk niet mogelijk is 

- de behoefte aan extra dooimiddel in verhouding tot de nu gebruikte omvang naar verwachting 
klein zal zijn, gezien de oppervlakte 

- lokale hoveniers over klein en wendbaar materieel beschikken juist dan ook tijd en mogelijkheden 
hebben om maatwerk te verrichten 

- het lokaal maatwerk aanvullend is aan de reguliere gladheidsbestrijding, doch ook efficiënt 

Roept het College op om: 

- dit winterseizoen te gebruiken om te bezien welke vitale looproutes (stoepen) voor onze 
senioren / minder validen richting de voorzieningen, in aanmerking komen voor het gewenste maatwerk 

- mee te nemen of lokale ondernemers (hoveniers/ loonwerkers) invulling kunnen geven aan flankerend 
beleid 

- uiterlijk voor 1 april 2023 te komen met een quickscan over deze gladheidsbestrijding en de jaarlijkse 
kosten daarbij in beeld te brengen 

En gaat over tot de orde van de dag 
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