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1. Strooistrategie 

1.1 Uitgangspunten voor het beleid 

In het kader van de gladheidbestrijding rust op de gemeente geen (garantie-)plicht om ervoor te  
zorgen dat de weg volledig veilig is. Zij moet zich slechts inspannen. Het staat haar vrij de beleids-
keuze te maken bepaalde wegen niet sneeuw- en ijsvrij te houden en gezien de verkeersintensiteit 
bepaalde prioriteiten te stellen. De gemeente handelt wel onrechtmatig als zij, ondanks uitdrukkelijk 
aan haar gegeven waarschuwingen, een gevaarlijke situatie langere tijd zonder noodzaak laat voort-
bestaan dan wel daarvoor niet waarschuwt. 
 
Voor het beleid ten aanzien van de gladheidbestrijding gelden de volgende uitgangspunten: 
 De veiligheid van het uitvoerende personeel heeft tijdens de uitvoering de hoogste prioriteit. 
 Het doel van de gladheidbestrijding is een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, de  

economische en de maatschappelijke voortgang onder winterse omstandigheden. 
 Gladheidbestrijding vindt in principe plaats van 1 november tot 1 april het jaar daarop.  
 Bij de uitvoering van de gladheidbestrijding moet worden voorkomen, dat het milieu onevenredig 

wordt belast door overmatig strooien van wegenzout. 
 Waar nodig vindt bij de routes afstemming plaats met de buurgemeenten. 
 Gebouwen met een openbare functie en plaatsen die gevoelig zijn voor het optreden van gladheid, 

zoals viaducten, bruggen en opritten, worden meegenomen in de strooiactie. 
 De gladheidbestrijding wordt mede uitgevoerd om te voorkomen dat de toestand van de weg 

gevaar oplevert voor personen en/of zaken.  
 De gladheidbestrijding wordt voor de hoofdrijbanen en de fietspaden uitgevoerd volgens de  

“natzout” methode  
 
 
1.2 Strooihoeveelheden 

Bij strooiacties zijn de aanbevolen hoeveelheden wegenzout als volgt: 
 Bij een preventieve actie, voor het bevriezen van natte asfalt- klinker- en cementbetonwegen, 

fietspaden en parkeerplaatsen: een hoeveelheid natzout van 7 gram per m2 strooien. 
 Bij een preventieve actie, voor sneeuwval of ijzel: een hoeveelheid natzout van 20 gram per m2 

strooien. 
 Bij een curatieve actie, bij sneeuwval of ijzel: 20 gram per m2 droogzout strooien. Bij aanhouden-

de sneeuwval of ijzel dit ( 20 gram per m2) blijven herhalen, zo nodig in combinatie met het ver-
wijderen (ploegen of borstelen) van sneeuw. 

 
Opmerking: 
 Doel is om zonder bijladen de routes in één keer te strooien. 
 De opzichter bepaalt uiteindelijk met hoeveel gram er gestrooid wordt. 
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1.3 Gladheid 

Gladheid is een breed begrip. Klimaat en weersinvloeden beïnvloeden het ontstaan van gladde situa-
ties en maken elke locatie bovendien uniek. Deze paragraaf beschrijft de invloed die klimaat en weg-
dektemperatuur hebben op het ontstaan van gladheid. Daarnaast worden de verschillende soorten 
gladheid beschreven die onder invloed van weersomstandigheden en locatietypen kunnen ontstaan. 
De grote variaties die bestaan in soorten gladheid en (weers)invloeden maakt van de bestrijding van 
gladheid een maatwerkplan. 
 
Invloeden zeeklimaat 
Nederland kent een klimaat dat wordt beïnvloed door de zee. Ten eerste heeft de zee een temperende 
werking op de temperatuur, zowel ’s zomers als ’s winters. Extreem hoge en extreem lage tempera-
turen komen in Nederland daarom zelden voor. Gemiddeld telt Nederland circa zestig vorstdagen 
per jaar; dit zijn dagen waarop de minimumtemperatuur in een etmaal minstens één keer onder het 
vriespunt komt. Het aantal ijsdagen (dat zijn dagen waarop de temperatuur het gehele etmaal niet 
boven het vriespunt komt) bedraagt gemiddeld elf per jaar, bepaald over een periode van dertig jaar. 
In de tweede plaats zorgt de zee voor relatief vochtige lucht. Met de temperende werking en de 
vochtaanvoer levert de zee de ingrediënten voor een ‘kwakkelwinter’. Juist de temperatuurschomme-
lingen rond het vriespunt kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen, omdat er vrij plotseling gladheid 
kan ontstaan.  
 
Verschillen in wegdektemperatuur 
Bij alle soorten wintergladheid speelt de temperatuur van de weg een essentiële rol. De wegdektem-
peratuur is van veel factoren afhankelijk en daarom niet overal gelijk. Uit infraroodmetingen blijkt 
dat de temperatuur van het wegoppervlak zelfs over een wegvak van beperkte lengte aanzienlijk kan 
variëren. De verschillen zijn het grootst op een koude, heldere winternacht met weinig wind. Als ge-
volg van de variatie in wegdektemperatuur kent elk beheergebied van een wegbeheerder een aantal 
kritische plaatsen. Dit zijn locaties waar doorgaans het eerst gladheid optreedt. Toch zijn dit niet per 
definitie de koudste plekken in het wegennet. Voor het optreden van wintergladheid moet immers 
ook worden voldaan aan de voorwaarde van de aanwezigheid van vocht. Omdat de hoeveelheid vocht 
van plaats tot plaats verschilt, is een kritische plaats in het wegennet dus een locatie waar (relatief) 
veel vocht aanwezig is én de wegdektemperatuur (relatief) laag is. Niet toevallig worden meetstations 
van gladheidmeldsystemen juist op deze kritische locaties geplaatst. 
 
Soorten gladheid 
Weersomstandigheden en de situatie van het wegdek kan leiden tot verschillende soorten gladheid. 
 
Gladheid door bevriezing 
Bij de eerste soort gladheid, bevriezing van een natte weg, is er sprake van een stabiele situatie: er 
vindt doorgaans geen vochttoevoer naar de weg meer plaats. De weg is nat en de temperatuur van het 
wegoppervlak daalt. Wanneer de wegdektemperatuur onder het vriespunt komt (en er geen dooi-
middel op het wegdek aanwezig is), zal het op de weg aanwezige vocht bevriezen en een dun laagje ijs 
vormen. 
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Gladheid door condensatie 
Bij condensatie slaat vocht uit de lucht neer op het wegdek. De verhouding tussen wegdektempera-
tuur en het dauwpunt is hierbij heel belangrijk. Wanneer de wegdektemperatuur lager is dan het 
dauwpunt, zal een ‘vochttransport’ vanuit de lucht naar het wegoppervlak plaatsvinden. De weg 
wordt langzaam vochtig, en wanneer dit proces lang genoeg doorgaat, nat. Wanneer de wegdektem-
peratuur zich onder het vriespunt bevindt, slaat de waterdamp op het wegdek neer in de vorm van 
ijskristallen. Dit heet sublimeren. Bepaalde wegvakken, zoals bruggen, zijn extra gevoelig voor  
condensatiegladheid. Verder treedt deze soort gladheid vaak op bij en na een omslag in het weer na 
een koude periode. 
 
Gladheid door neerslag 
De meest voorkomende vormen van neerslag die gladheid veroorzaken, zijn sneeuw en ijzel. Hagel 
kan eveneens gladheid doen ontstaan, maar dit is in de regel slechts van korte duur. Tenslotte kan 
mist worden opgevat als een vorm van neerslag die soms aanleiding geeft tot gladheid. In deze  
paragraaf komen deze vier soorten neerslag apart aan de orde. 
In verhouding tot de hoeveelheden vocht die bij condensatie op het wegdek komen, kunnen de  
hoeveelheden bij sneeuw of ijzel aanzienlijk groter zijn. Neerslag kan gladheid veroorzaken zonder 
dat de wegdektemperatuur onder nul ligt. Wanneer neerslag met een temperatuur onder het vries-
punt op de weg terechtkomt, zal de temperatuur van het wegoppervlak dalen. 
Voor de bestrijding van gladheid veroorzaakt door neerslag, is het essentieel te strooien voordat de 
neerslag valt. Dit is de reden waarom steeds meer preventief wordt gestrooid. Het dooimiddel vormt 
dan als het ware een anti-kleeflaag, waardoor de sneeuw of ijzel niet aan het wegoppervlak kan 
hechten en beter te verwijderen is.  
 
Sneeuw 
In het dagelijks spraakgebruik kennen we twee soorten sneeuw: (droge) sneeuw en natte sneeuw. 
Daarnaast bestaan er nog een aantal varianten, zoals korrelsneeuw en stuifsneeuw. De hoeveelheid 
sneeuw die in Nederland valt, is doorgaans niet van dien aard dat het verkeer volledig wordt  
ontregeld. Meestal kan de sneeuw (nat of droog) afdoende worden behandeld met strooiacties.  
Echter: door de sneeuw met zout te doen dooien, daalt de wegdektemperatuur. Het is daarom bij 
grote hoeveelheden sneeuw niet raadzaam de sneeuw door dooien te verwijderen. Het is dan beter 
om de sneeuwschuif en/of rolbezem in te zetten. 
 
IJzel 
De term ijzel gebruikt men doorgaans als verzamelnaam voor diverse soorten neerslag die resulteren 
in de vorming van een ijslaagje. In de eerste plaats spreekt men over ijzel wanneer de neerslag  
weliswaar in vloeibare vorm (regeldruppels) valt, maar een temperatuur heeft beneden het vriespunt 
(onderkoelde regen). Zodra zo’n druppel iets raakt, stolt (bevriest) de vloeistof. Er vormt zich een 
ijslaagje. De temperatuur hoeft daarvoor niet beneden het vriespunt te liggen. 
Een tweede neerslagvorm die als ijzel wordt aangeduid, betreft regen (temperatuur boven 0 °C) die 
op een wegdek van minder dan 0 °C valt. Ook dan zal zich een ijslaag vormen. 
Een derde vorm van neerslag die vaak ijzel wordt genoemd is de zogenaamde ijsregen. Dit is regen of 
motregen die tijdens het neervallen gedeeltelijk of geheel bevriest.  
Zoals algemeen bekend is, kan ijzel bijzonder verraderlijk zijn, zowel voor het wegverkeer alsook voor 
voetgangers op het trottoir. Het ijslaagje kan zo helder zijn dat dit niet direct onderkend wordt. 
Daarnaast kan het gestrooide wegenzout bij voortdurende neerslag en weinig verkeer door het ijs 
ingekapseld raken, waardoor het glad kan blijven totdat de verkeersintensiteit toeneemt. 
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Hagel 
Bij hagel bevinden de luchttemperatuur en de wegdektemperatuur zich meestal boven het vriespunt. 
De neerslag valt in de vorm van ijsbrokjes. Hagel valt altijd in buien. Daarin zit dan ook het risico 
voor het verkeer. Een weggebruiker kan zich plotseling bevinden in een hagelbui of op een wegvak 
waarop net hagel is gevallen. Doordat de lucht- en de wegdektemperaturen doorgaans hoger liggen 
dan het vriespunt, smelt de hagel meestal weer snel. 
Hagelbuien kunnen het hele jaar door optreden. Wat dat betreft kan hagel niet als een specifieke vorm 
van wintergladheid worden beschouwd. Door het buiige en grillige karakter van deze neerslagvorm is 
het voor de wegbeheerder nagenoeg onmogelijk om goed op gladheid door hagel te anticiperen. 
 
Mist 
Hoewel de kans op mist het grootst is in het najaar, komt dit verschijnsel ook in andere seizoenen 
voor. Ook ’s winters kan zich mist vormen, bij lucht- en wegdektemperaturen rond het vriespunt. En 
hoewel mist op zich al bijzonder gevaarlijk is voor het verkeer, is mist onder winterse omstandigheden 
nog gevaarlijker. Doordat de relatieve luchtvochtigheid bij mist maximaal is (100%), is het dauwpunt 
dan gelijk aan de luchttemperatuur. Wanneer de wegdektemperatuur onder die omstandigheden lager 
is dan het dauwpunt, zal condensatiegladheid ontstaan. Omdat bij mist de lucht zo verzadigd is met 
vocht, kunnen de waterdruppeltjes tegen elkaar botsen en grotere druppels vormen. Wanneer deze 
vervolgens op een wegdek met een temperatuur onder 0 °C vallen, zullen ze ogenblikkelijk bevriezen 
(ijzel).  
Het optreden van mist kan heel plaatselijk zijn. Mist kan daarnaast in een zeer korte tijd ontstaan of 
de weg op drijven (mistbanken). Dit alles maakt mist tot een voor het verkeer bijzonder gevaarlijk 
natuurverschijnsel. Dit betekent dat bij de verwachting van mist op winterse dagen met een wegdek-
temperatuur rond of onder het vriespunt de wegbeheerder alert dient te zijn. 
 
 

1.4 Procedures  

Om de gladheidbestrijding op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren, zijn procedures van 
toepassing. Deze procedures vormen een leidraad hoe te handelen in bepaalde situaties. De beschre-
ven procedures in deze paragraaf hebben betrekking op de inzet van personeel, maar ook op de han-
delwijze bij ongevallen en calamiteiten. 
 
Personeel  
Oproep 
 Bij een oproep via de mobiele telefoon begeeft de medewerker zich, de weersomstandigheden 

daarbij in acht nemend waarbij de veiligheid voorop staat, zo snel mogelijk naar zijn (strooi-) 
voertuig. 

 De voertuigen worden zo snel mogelijk opgebouwd en geladen. Om dit zo snel mogelijk te laten 
verlopen, draaien ook medewerkers van de technische dienst mee in het consignatierooster. Zij 
assisteren bij het opbouwen van het strooimaterieel. 

 De chauffeur draagt er zorg voor dat zijn communicatie op de man wordt gedragen. 
 Controle wordt uitgeoefend op een goede werking van het strooivoertuig. 
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Strooiroutes strooien 
 De dienstdoende opzichter beslist tot het strooien van de strooiroutes. Deze strooiroutes zijn 

zodanig bepaald dat weggebruikers vanaf een vertrekpunt binnen 350 meter een gestrooide weg 
kunnen bereiken. 

 
Persoonlijke verzorging 
 De dienstdoende opzichter beslist, de omstandigheden in acht genomen, of het verantwoord is 

om voor aanvang van het strooien koffie te drinken. 
 De dienstdoende opzichter ziet toe op rij- en rusttijden. 
 Indien noodzakelijk wordt door de niet-geconsigneerde ploeg vervangen, of wordt de geconsig-

neerde ploeg rusturen gegund. 
 De dienstdoende opzichter ziet toe dat, als het gladheid bestrijden plaatsvindt gedurende ontbijt, 

lunch of avondmaaltijd, eten wordt verzorgd. 
 
Ongevallen met een strooiwagen 
Indien een ongeval plaatsvindt waarbij de strooiwagen betrokken is, geldt de volgende procedure: 
 Blijf rustig. 
 Zorg eerst voor de eigen veiligheid. 
 Zorg voor veiligheid op en rond de ongevalsplek. 
 Waarschuw -indien nodig- hulpverleningsdiensten. 
 Waarschuw de opzichter gladheidbestrijding. 
 Verzoek omstanders om hulp of ondersteuning. 
 Verleen eerste hulp. 
 Vul het schadeformulier in. 
 
Het zien van een ongeval 
Wanneer de chauffeur of bijrijder een ongeval waarneemt dient hij/zij: 
 De opzichter te waarschuwen en de hulpdiensten te alarmeren; 
 De strooiroute voort te zetten, aangezien het strooien erg belangrijk is voor de openbare  

verkeersveiligheid.  
 
Calamiteiten 
Mocht onverhoopt een calamiteit plaatsvinden, zal de opzichter een strooier bellen om te gaan 
strooien waar nodig. Bij calamiteiten kan gedacht worden aan een gesprongen waterleiding of een 
brand waarbij bluswater op de weg komt. 
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2 Methodiek 

2.1 Signaleringsmethode 

De gladheidbestrijding wordt geleid door de opzichter gladheidbestrijding, zowel binnen als buiten 
de reguliere werktijden. Deze bepaalt of er wel of niet gestrooid gaat worden. 
De dienstdoende opzichter gladheidbestrijding van de gemeente Katwijk heeft  instrumenten tot zijn 
beschikking om te komen tot een weloverwogen besluit om al dan niet te gaan strooien. 
Deze instrumenten zijn: 

1. De meest actuele internetinformatie van Meteo Consult voor de Gemeente Katwijk. 
2. Telefonische meldingen van Meteo Consult (2 uur van te voren) van winterse neerslag voor de 

regio. 
3. Indien nodig: direct telefonisch contact tussen de opzichter en meteoroloog van Meteo Consult 

(24 uur per dag). 
4. Meldingen per sms van de opzichter gladheidbestrijding Provincie Zuid Holland. 
5. Eigen waarneming opzichter gemeente Katwijk. 
6. Eigen waarneming medewerkers gladheidbestrijding. 
7. Meldingen van de politie. 
8. Meldingen burgers gemeente Katwijk. 

 
 
2.2 Droogzout – natzout 

Alle routes worden met natzout gestrooid. Sinds dit jaar zijn alle strooiwagens voorzien van een nat-
zout-strooiinstallatie. Natzout heeft de positieve eigenschap dat het niet verwaait, waardoor het zout 
gelijkmatig over de weg verdeeld kan worden om zijn werk te doen. 
 
 

2.3 Afwegingen bij sneeuwval 

Bij te verwachten sneeuwval is het van belang, dat de route eerst preventief met de natzout methode 
wordt gestrooid (om het vast rijden van de sneeuw aan het wegdek te voorkomen), voordat men  
begint met het ruimen van de sneeuw met sneeuwploegen. Hiervan is sprake bij sneeuwval van meer 
dan twee á drie centimeter. In dat geval worden de strooiauto’s van zowel de hoofdrijbanen als de 
fietspaden voorzien van sneeuwploegen en wordt in één handeling de weg c.q. fietspad sneeuwvrij 
gemaakt en gestrooid. 
Bij grote hoeveelheden sneeuw is sprake van een extreme situatie, immers het verkeer loopt in de 
meeste gevallen vast. In dat geval wordt geprobeerd de verbindingsroutes met sneeuwploegen zoveel 
mogelijk sneeuwvrij te houden. Het heeft weinig effect om bijvoorbeeld in woonstraten of –buurten 
sneeuw te ruimen. De sneeuwploeg heeft maar een beperkte werkbreedte van 2 á 3 meter en zet  
bovendien de sneeuw op ruggen langs de kant van de weg, wat problemen op kan leveren met gepar-
keerde auto’s, oversteekbaarheid van straten, enz. Daarnaast bemoeilijken obstakels als paaltjes, ver-
keersdrempels of wisselend wegdek het werk. Het weinige verkeer in woonstraten in combinatie met 
lage wegdektemperatuur komt de effectiviteit van de gladheidbestrijding overigens niet ten goede. 
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2.4 Afwegingen bij extreme situaties 

Tijdens extreme situaties, zoals bij langdurige en hevige sneeuwval, moet intensiever de gladheid 
worden bestreden. Het verplaatsen van de sneeuw door de sneeuwploegen kan problematisch wor-
den. De sneeuw dient dan opgeladen en afgevoerd te worden. Deze situatie moet naar omstandighe-
den op maat worden ingevuld door bijvoorbeeld de inzet van extra materieel. In de bijlage is een lijst 
met aannemers waarop zo nodig een beroep kan worden gedaan voor inzet van extra materieel. Het 
is ook van belang, dat in een dergelijke situatie extra voorlichting wordt gegeven aan de burgers. 
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3 Inwerkstelling procedure 

3.1 Inwerkingstelling gladheidbestrijding 

 

 

Route 1:
Route 2:
Route 3:
Route 4:
Route 5:
Route 6:
Route 7:
Opslag:
Monteur:

Gladheidbestrijding Gemeente Katwijk

Inwerkstelling procedure

Procedure Bereikbaarheid / Communicatie

Gladheidsignalering - visuele constatering

Beoordelen melding Beschikbare diensten

Wordt gemeld aan: opzichter gladheidbestrijding

Telefoonnummers

Opzichter gladheidbestrijding: Vertrouwlijk
Opzichter A.H. van Elten: Vertrouwlijk

Door: Meteo Consult-Provincie ZH-Politie-Gemeente

Coördinator Provincie ZH binnen werktijden

Opzichter R. Kloos: Vertrouwlijk

Opzichter gladheidbestrijding ontvangt de melding, 
beoordeelt de situatie en laat zich eventueel 

informeren.

Meteo Consult - dienstdoende gladheidsmeteoloog
Vertrouwlijk

Coördinator Provincie ZH buiten werktijden
Vertrouwlijk

Vertrouwlijk
Opslagterrein - zoutdepot Provincie ZH

Vertrouwlijk

Overgaan tot gladheidbestrijding Telefoonnummers strooiploeg

De opzichter gladheidbestrijding beslist zelf of hij tot gladheidbestrijding in de Gemeente Katwijk overgaat!

Vertrouwlijk
Vertrouwlijk
Vertrouwlijk
Vertrouwlijk
Vertrouwlijk
Vertrouwlijk

Indien besluit genomen tot inwerkstelling 
gladheidbestrijding, de opzichter gladheidbestrijding 
neemt telefonisch contact op met de geconsigneerde 

medewerkers gladheidbestrijding. 

Vertrouwlijk
Vertrouwlijk
Vertrouwlijk

Overige meldingen Telefoonnummer

Opzichter gladheidbestrijding informeert de Politie 
(meldkamer Hollands Midden) over zowel aanvang- 

als beëindigen gladheidbestrijding

Meldkamer Politie Hollands Midden
Vertrouwlijk



 

11 

 
 
 
 
 

Opgesteld door team Afvalinzameling, Beheer & Vastgoed 
Datum oktober 2014 

3.2 Strooiprocedure 

 
 
 

Medewerkers z.s.m. richting gemeentewerf aan de Heerenweg voor 
het halen van het strooivoertuig.                                                                                                                                                                                                                     

Opzichter roept de geconsigneerde strooiploeg op via de telefoon.

Z.s.m. richting Taanderstraat voor het opbouwen van de 
strooivoertuigen en laden van wegenzout. 

Als alle strooivoertuigen terug zijn op het opslagterrein aan de 
Taanderstraat, voertuigen weer stallen op de gemeentewerf aan de 

Heerenweg.

SvD: Route 7:                                        
Katwijk Noord

Strooiprocedure

Na de strooiroute keren de medewerkers terug naar het                           
opslagterrein aan de Taanderstraat.

Medewerkers z.s.m. beginnen aan de strooiroute.

Wegen Fietspaden

W74: Route 1:                                   
Katwijk aan Zee en Katwijk Noord

W54: Route 2:                                     
Rijnsburg en Katwijk Noord

W75: Route 3:                                        
Valkenburg en Katwijk aan de Rijn 

W10: Route 4:                                   
Katwijk aan Zee en Katwijk Noord

W24: Route 5:                                                                                                                 
Rijnsburg en Katwijk aan de Rijn 

W53: Route 6:                                    
Valkenburg en Katwijk aan den Rijn
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4 Communicatie 

Voor zowel betrokkenen binnen de eigen organisatie als weggebruikers is het van belang dat 
informatie over de gladheidbestrijding tijdig en efficiënt wordt overgebracht. 
In het communicatietraject wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie. In 
beide trajecten zijn andere doelgroepen betrokken en zijn de communicatiedoelen verschillend. In-
terne en externe communicatie zijn om die reden apart uitgewerkt. Uiteindelijk blijft de basis van de 
communicatie wel gelijk: 
 de gladheidbestrijding zo efficiënt mogelijk uitvoeren; 
 de kwaliteit van milieu, Arbo en (verkeers)veiligheid aspecten zo optimaal mogelijk waarborgen. 
 
 

4.1 Interne communicatie 

De interne communicatie is gericht op de uitvoering en alle partijen die daarbij betrokken zijn. In 
deze interne communicatieprocedure zijn dan ook verscheidene externe partijen betrokken zoals 
provincie en de politie.  
 
Communicatiedoelstelling 
De communicatie binnen de uitvoering de van de gladheidbestrijding heeft als doel om gladheid zo 
efficiënt en optimaal mogelijk te bestrijden. Hiervoor dienen duidelijke communicatielijnen en pro-
cedures te zijn opgesteld, zodat iedere betrokkene weet wat van hem/haar wordt verwacht. Dit geldt 
voor een brede groep betrokkenen, waaronder de chauffeurs van de strooiwagens, politie,  provincie, 
buurgemeenten en de communicatieadviseurs.  
Naast de communicatie die gericht is op de uitvoering, is ook de communicatie richting de wethouder 
belangrijk. Enerzijds moet de wethouder op de hoogte blijven van de uitvoering en ontwikkelingen, 
anderzijds moet vanuit de uitvoering ook worden geanticipeerd op vragen van de wethouder, bewo-
ners of pers. 
 
Werkwijze 
Intern dient het communicatietraject ten behoeve van de gladheidbestrijding op heldere wijze te zijn 
vastgelegd in een procedure. Deze is dan ook in het uitvoeringsplan aanwezig. Iedereen moet weten 
wat in geval van gladheid van hem wordt verwacht. Voor de start van het winterseizoen wordt met 
alle personen die tijdens het strooiseizoen dienst gaan doen, het communicatietraject uitvoerig  
doorlopen. Omwille van de duidelijkheid dient binnen de gemeente een vast aanspreekpunt te zijn 
voor Politie, Brandweer en de G.G.D. Het vaste aanspreekpunt is de opzichter. Hij is functioneel ver-
antwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering en het onderhouden van contacten met derden 
en eigen medewerkers van de gladheidbestrijding. 
De gladheidsopzichter beslist op een moment met hoeveel en met welk materieel etc. een strooiactie 
wordt gestart. Eigen waarnemingen, waarnemingen van medewerkers, maar ook waarnemingen van 
derden worden op het rapport van de opzichter vermeld. De opmerkingen worden na de winterperiode 
geëvalueerd en kunnen eventueel aanleiding zijn de strooiroute of de wijze van strooien aan te  
passen. 
In het kader van regionale samenwerking vindt voor de start van het winterseizoen afstemming met 
de regiogemeenten plaats. Voor een aantal routes is uit oogpunt van verkeersveiligheid een goede 
afstemming met de buurgemeenten noodzakelijk. 
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Het management en het bestuur van Gemeente Katwijk wordt door de eerste medewerker van de 
afdeling reiniging geïnformeerd omtrent het gladheid bestrijden. 
 
 
Communicatiemiddelen 
Middelen die ingezet worden met betrekking tot de interne communicatie zijn: 
 Gladheidbestrijding, het uitvoeringsplan 
 Procedure inwerkingtreden gladheidbestrijding 
 Overzichten met telefoonnummers en roosters 
 Begeleidende nota richting college van B en W waarin het uitvoeringsplan en de evaluatie van het 

vorige seizoen ter informatie worden aangeboden 
 Telefoon 
 Overleggen 
 Email 
 Rapportages m.b.t. vastleggen uitgevoerde strooiacties. 
 …. 
 
 

4.2 Externe communicatie 

 
De externe communicatie richt zich meer op de gebruikers van de openbare ruimte (bewoners, in-
stellingen en bedrijven) en partijen die daarbij betrokken zijn (pers). 
 
Communicatiedoelstelling 
Ook de burgers en bedrijven dienen te worden geïnformeerd over de wijze waarop gladheid wordt 
bestreden. 
De informatie die wordt verstrekt betreft: 
 De strooiroutes. 
 Algemene informatie die van belang is voor burgers ( bijv. wanneer er wordt gestrooid). 
 De mogelijkheid om vragen te stellen en om klachten in te dienen. 
 
De communicatiedoelstelling is het helder en tijdig informeren over de werkwijze van de gladheidbe-
strijding en de uit te voeren strooiacties, zodat: 
 Gebruikers van de openbare ruimte weten waar zij aan toe zijn: waar wordt wel gestrooid en waar 

niet (en waarom)? 
 Draagvlak wordt gecreëerd onder bewoners, weggebruikers en pers over de wijze waarop de glad-

heidbestrijding wordt uitgevoerd. 
 Vragen of zorgen van bewoners, weggebruikers of pers worden gehoord en beantwoord. 
 
Goede communicatie draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid van gebruikers van de openba-
re ruimte. 
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Werkwijze 
De informatie moet in eerste instantie via de website van de gemeente Katwijk en het weekblad  
worden verstrekt. De informatie dient bij de start van het winterseizoen beschikbaar te zijn. 
De wijze waarop extern gecommuniceerd wordt, wordt afgestemd met Communicatie en de webre-
dactie. De input met betrekking tot de inhoud wordt geleverd door team Reiniging (en eventueel een 
concept artikel), waarbij communicatie en de webredactie een adviserende rol vervullen in de wijze 
waarop de informatie verspreid wordt en zorg dragen voor bijvoorbeeld plaatsing op de website. 
 
 
Communicatiemiddelen 
Met betrekking tot de externe communicatie kunnen de volgende middelen worden ingezet: 
 Persbericht (start seizoen en indien omstandigheden daar om vragen (bijzonderheden of vragen 

vanuit pers) extra berichten) 
 Q&A (meest gestelde vragen) 
 Beleidsplan gladheidbestrijding 
 Uitvoeringsplan gladheidbestrijding inclusief de strooiroutes 
 Evaluatie gladheidbestrijding vorig strooiseizoen 
 Twitter berichten (om actuele weersomstandigheden en strooiacties te delen) 
 Berichten op de website 
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5 Inzet  

Gezien het belang van de gladheidbestrijding dient te allen tijde personeel en materieel inzetbaar te 
zijn. Om deze inzet te waarborgen dienen vooraf afspraken gemaakt te worden over de wijze van 
inzet en hoe omgegaan wordt met situaties waarin langdurige inzet veel van personeel en materieel 
gevraagd wordt.  
 
5.1 Personeel 

Met betrekking tot de inzet van personeel gelden de volgende afspraken: 
 Indien bij langdurige gladheidbestrijding de rij- en rusttijden in het gedrang komen, wordt de 

geconsigneerde ploeg als eerste door de niet-geconsigneerde ploeg vervangen. 
 Op werkdagen wordt om 07.30 uur de consignatiedienstbezetting vervangen door de dagdienst-

bezetting. Dit houdt in dat de eindverantwoording ligt bij het team Afvalinzameling, en 
de uitvoering berust bij het team Wijkbeheer. Om 16.30 uur wordt de dagdienst weer vervangen 
door de consignatiedienst. 

 Onderling dienst ruilen door geconsigneerde medewerkers is toegestaan indien dit in overleg met 
de dienstdoende opzichter gebeurt. 

 Bij ziekte wordt vanuit de niet-geconsigneerde ploeg vervangen. 
 Een consignatiedienst vangt aan op donderdag om 16.30 uur en duurt tot de andere donderdag 

16.30 uur.  
 
 
5.2 Materieel 

De gemeente Katwijk heeft het volgende strooimaterieel ter beschikking: 
 
Voor de wegen: 
 Strooiwagen W 54 Vrachtwagen met opzet natstrooiïnstallatie en sneeuwschuif  
 Strooiwagen W 75 Vrachtwagen met opzet natstrooiïnstallatie en sneeuwschuif 
 Strooiwagen W 74 Vrachtwagen met vaste natstrooiïnstallatie en sneeuwschuif 
 
Voor de fietspaden: 
 Strooiwagen W 24 Bestelwagen met opzet natstrooiïnstallatie en sneeuwschuif  
 Strooiwagen W 10 Bestelwagen met opzet natstrooiïnstallatie en sneeuwschuif 
 Strooiwagen W 53 Bestelwagen met opzet natstrooiïnstallatie en sneeuwschuif 
 Tractor ( van particulier Schaddé van Dooren) met aanhang natstrooiïnstallatie en rolbezem 
 Grasmaaivoertuig met rolbezem 
 Trekker Rijnsburg met rolbezem 
 Tractor (van particulier Schaddé van Dooren) met rolbezem 
 
Deze voertuigen inclusief de strooiers worden voor aanvang van het strooiseizoen nagekeken en  
getest door Fa. Schuitemaker (leverancier wintermachines). 
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6 Registratie en evaluatie 

Van iedere strooibeurt en/of uitruk wordt melding gemaakt via een digitaal “gladheidbestrijdingsac-
tierapport” In dit logboek worden alle relevante gegevens, zoals het tijdstip van ontvangen melding, 
uitruk en terugkomst van strooiers en ingestelde dosering vermeld en kan bij de evaluatie en het 
verstrekken van inlichtingen bij eventuele aansprakelijkheid gebruik worden gemaakt. 
Klachten betreffende gladheidbestrijding worden geregistreerd via de meld- en klachtenlijn van de 
gemeente en zo nodig in de evaluatie besproken. In uitzonderlijke gevallen worden ze tijdens kan-
tooruren meteen opgepakt door de opzichter gladheidbestrijding.



 

 

Het Uitvoeringsplan 2014-2015 is goedgekeurd door: 

Het hoofd van de afdeling Beheer & Vastgoed, 
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