Sneeuw
Als het glad wordt, strooit de gemeente sommige straten wel, andere niet. Ook voor je stoep
moet gezorgd worden.

1. Vind je dat er genoeg gestrooid wordt?
70%
60%
57%
50%
40%

43%

30%
20%
10%
0%
Ja

Nee

Toelichting
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2

Toch vind ik dat er wel eens een uitzondering gemaakt mag worden .Sommige straten liggen er wel
eens erbarmelijk bij ,dan denk ik even met de schuif erdoor bespaart veel ellende .
Stoepen moet iedereen beter schoonmaken
Nu is wel opgevallen dat bij de vluchtheuvels op de (rode) fietspaden niet gestrooid is. Dat is
gevaarlijk fietsen. Gevolg: fietsers op de weg!
Nog meer zou mooi zijn, maar is niet haalbaar denk ik.
Niet alle straten zijn vrij gemaakt. Ik zag vandaag dat Hans de Swart (voorz van de Dorpsraad) met zij
tractor de kanakker aan het schuiven was, dat vindt ik nog eens top. En toen er veel sneeuw lag
vorig jaar of daarvoor deed zijn broer dat met zijn eigen tractor. Dat is ook vrijwilligers werk.
Mensen kunnen ook goed zelf voor hun stukje stoep zorgen
Mensen die het kunnen moeten zelf de stoepen ruimen ik zou wel zout in woonerven en streken
plaatsen De doorgaan de wegen worden goed gestrooid.
Maar er mag wel wat meer aandacht gegeven worden aan de straten buiten de doorgaande wegen.
Dat zijn nu complete ijsbanen en dat is voorlopig ook niet weg!
Je kunt niet alles sneeuwvrij maken/houden
Jammer dat de sneeuw op de weg wordt gegooid, Waar auto`s moeten parkeren, staan tussen
ijsblokken! In! En kunnen niet meer weg, Gasthuisstraat!
Er mag wel vaker sneeuw geschoven worden.
Wij wonen 5864 CV huisnr. 8 in een zeer gevaarlijke bocht waar het iedere keer raak is met auto`s
die uit de bocht vliegen als het glad is. Inmiddels is onze hele oude beukenhaag op verschillende
plekken blijvend flink beschadigd. Waarom wordt hier niet gestrooid? Heeft dat te maken met het
1

2

2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

feit dat de weg naar Blitterswijck gedeeltelijk onder gemeente Venray valt? Vriendelijke groet,
Marianne Peters
Wij waren op bezoek bij schoonmoeder , woont op het kuiperplein bij berkele heem , waar veel
mensen alleen maar met rollators rijden , of met scootmobielen , die waren zondag verplicht binnen
te blijven , er was niet gestrooid , laat staan geveegt!
Wegen in het buitengebied wordt te weinig aandacht aan besteed
We wonen in het buitengebied en er wonen ook oudere mensen en er wordt helemaal niks aan de
weg gedaan wat erg gevaarlijk is. Er komen ook veel vrachtwagens en grotere loaders enz. over de
weg waardoor het een ijsbaan wordt.
Was net bij de Ingang Hof te Berkel moest naar kamer 59 . ik gleed bijna uit schandalig dat daar de
paden voor die mensen zo slecht schoon worden gemaakt. Zet daar de werklozen maar aan.
Was bij het Gasthoes en heb een oude mevrouw met haar rollator geholpen want ze was gewoon
heel bang om te vallen. En dan praat ik nog niet over mensen in een rolstoel ga dan maar eens op
het trottoir rijden.
Voor al de binnen wegen
Vannacht, 28-29 dec was het op lokale wegen zo spiegelglad dat wandelen nog gevaarlijk was en
zowaar een keer hard onderuit gegaan. De gemeente had op zoveel mogelijk wegen een keer met
de slede moeten schoonmaken. Door de vorst was het erna een onmogelijke opgave om nog over
de spiegelgladde weg te rijden/fietsen.
Trottoir zou ook gestrooid mogen worden.
Stoep wordt door verschillende mensen niet schoon gemaakt met alle gevolgen van dien voor
mensen slecht ter been of post bv.
Sommige straten zijn onbegaanbaar en een ijsklomp in Sevenum althans. Het fietspad tussen
Sevenum en Horst mag ook veel beter schoon gemaakt worden de fietsers fietsen hierdoor over de
weg. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk.
Sneeuwvrij maken van alle wegen ook in de bebouwde kom.
Op de lokale toegangswegen is dit voldoende.
Ook de binnenwegen mogen gestrooid worden. En de info dat hoofdwegen en toegangswegen naar
scholen goed gedaan worden ben ik het niet mee eens! Alles moet veilig zijn, ik kan op de schaatsen
nog niet veilig bij de auto komen..
ONZE STRAAT WORDT NOOIT GESTROOID EN GEVEEGD. IS LEVENSGEVAARLIJK.
Onze straat is nog nooit sneeuwvrij gemaakt door de gemeente. Ik vind het goed dat de loonwerker
met de traktor er 1 keer over opgaat en de sneeuw enigsinds aan de kant werkt. De gemeente zou
daar ons geld in moeten steken. Deze lokale ondernemers in de tijd dat de machines toch stilstaan
dit werk te laten doen.
Onze straat is een ijsbaan, echt gevaarlijk.
Ons straatje wordt nooit gestrooid
Omgeving Hof te Berkel schiet nu ruim te kort. Te voet nauwelijks bereikbaar. En met rolstoel al
helemaal niet. Nu iets anders:Leerlingen van bijvb Het Dendron College zouden het trottoir rond de
school ook sneeuwvrij kunnen maken; mits het geen vakantie is.
O.a. Zouavenstraat in America (straat waar enkel bejaarden wonen, die hun straatje niet uitdurven
omdat het vol sneeuw ligt). Dus met name straten waar ouderen wonen svp meer strooien.
O.a. de Berkelstraat is een zeer belangrijke fietsroute naar het centrum van Horst voor heel
Berkelsbroek en een deel van Stuksbeemden. Het is ONBEGRIJPELIJK dat de gemeente dat niet wil
inzien.
Nog geen strooiwagen gezien...
Niet voor mijzelf (ben 26 jaar), maar ik ben woonachtig in de wijk Hof te Berkel, en zie daar ouderen
schravelen met rolstoel of rollator. Over met ijs bedekte straten. Het plein waar ik over uitkijk is te
groot om het zelf schoon te maken. Volgende keer ga ik natuurlijk wel meer vegen, om de ouderen
te helpen, maar die wijk zou schoongemaakt moeten worden door een bedrijf wat dat sneller
gedaan heeft.
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Nadat hoofdwegen en buslijnen zijn gedaan zou het welkom zijn om de binnenstraten te doen
Met name parkeerplaatsen hebben meer aandacht nodig. volgens mij
kwestie van geld
Kom met de fiets van het Station, Sevenum binnen ter hoogte van het Tank station. Een grote
glibber boel. Sevenum moet een fiets vriendelijk dorp zijn , maar niet als het gesneeuwd heeft Kei
gevaarlijk!
instraten waar bejaarden wonen moet beter gestrooid worden
In sommige korte straten wordt helemaal niets gedaan. dit kan gevaarlijke situaties opleveren !
In Sevenum wordt wel de parkeerplaats bij het bejaardenhuis / `t Valdere schoongeveegd, maar niet
de weg naar de ingang, Ouderen kunnen er onmogelijk lopen met hun rollaters. (Dit uit eigen
ervaring meegemaakt toen een vrouwtje vanuit haar autotje met boodschappen en rollater naar de
voordeur wilde lopen. Heb haar zowat naar binnen moeten duwen met haar rollater). Vooral als het
opvriest is het levensgevaarlijk. Daarom vind ik het een verplichting van de gemeente om bij
bejaardenhuizen alles goed schoon te maken.
In mijn straat wordt helemaal niks gedaan.
In kleinere straten/woonwijken wordt niet gestrooid
In het centrum van elk dorp dient meer gestrooid te worden en ook in de aansluitende woonwijken
in het buitengebied wordt bijna of niet gestrooid, al zou dat bij sneeuwval maar 1x gebeuren dan is
het toch anders
In de eigen straat wordt niet of nauwelijks gestrooid.
Ik woon in het buitengebied en daar wordt niet gestrooid wat een ellende is. Terwijl ik wel gewoon
dezelfde belastingen betaal als iedereen.
Ik vind dat er nog teveel straten niet gestrooid worden.
Ik vind dat er in het centrum van Horst erg slecht gestrooid wordt, en zijn hier al meerdere
ongevallen door gebeurt. Snap dat winkeliers hier zelf ook verantwoordelijk voor zijn, maar ook de
Gemeente heeft hierin een taak. Prima werk voor mensen die in de bijstand zitten!
Ik vind dat de parkeerplaatsen erg slecht onderhouden worden. Overal in het dorp en bij
bejaardenhuisjes is het ook erg slecht op de weg
Het laatste stuk van de Burg. Gielenstraat wordt altijd overgeslagen.
Het centrum van Horst was gevaarlijk schoon". Ook de overstap op de toegangswegen van het ene
trottoir naar het andere bv.op kruispunten was moeilijk te nemen."
gevaarlijke kruispunt begin van schaesbergstr en van bronkhorsstr wordt niet bestrooid in
sneew/glad periode gaan daar steeds weer schooljeug en oudern onderuit Schande. is reeds vele
malen bij gemeente aangegeven
Fietspaden en de stoep worden slecht/te laat gestrooid
Er zouden meer straten schoon gemaakt mogen worden. Onze straat is altijd een ijsbaan. En er
wonen veel oudere mensen. Levensgevaarlijk.
Er zou beter afgestemd moeten worden of eerst sneeuwschuiven verstandig is en daarna strooien.
We hebben t nu meegemaakt dat er eerst gestrooid werd (al met een laag sneeuw) en dat daarna
nog eens de sneeuwschuiver kwam. Met het gevolg dat het dure zout in de goot ligt
Er zijn vele wegen die heel lang glad blijven hier zou ook naar gekeken worden
De woonwijken moeten schoongemaakt worden!
De straten worden voldoende gestrooid, maar de fietspaden worden niet gestrooid.
de straten van evertsoord worden amper gestrooid of geschoven
De Gemeente strooit alleen maar op de toegangswegen, maar niet op de andere! Stel dat er door de
gladheid `n ongeluk gebeurt; wie is er dan aansprakelijk???
De fietspaden van Sevenum naar Horst waren vanmorgen levens gevaarlijk alleen iets doen als de
jeugd naar school moet kan echt niet er zijn ook mensen die met de fiets naar het werk moeten.
Bwegen doen ze niet
Buitengebied blijft achter / gebeurt niet.
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Binnenwegen " worden hier niet gestrooid"
Bij ons word nooit gestrooid
Bij ons in de straat, waar een praktijk voor fysiotherapie is, wordt niet gestrooid,dat vind ik slecht en
het is ook nog eens een doorgaande route voor de jeugd die naar school moet.
Bij de bejaarden huizen en woningen moet fe gemeente de weg, stoep en parkeerplaats strooien
verder ook alle toegangs wegen van de kleindere kernen. Ook kijkeb waar veel verkeer over de
sluip" routes rijden"
Bejaarden en gehandicapten wonen ook in zijstraten........
Als er langere tijd sneeuw/ijs ligt word de onderlaag ijs en bobbelig, dit is erg vervelend als je er dan
door moet. Ook heb ik nu dit weekend moeten werken en kom erachter dat lmensen de stoep
schoonmaken en de sneeuw in de goot gooien. Dit heeft als gevolg dat je de auto niet meer goed
kan parkeren. Erg lastig! Misschien een tip om de sneeuw in je eigen tuin te gooien, dat doe ik ook.
Is ook minder gevaarlijk op de weg, word deze niet smaller van.
als de hoofdwegen gedaan zijn dan mogen de `normale` straten ook gedaan worden. Bij ons is het
altijd een ijsbaan in een smalle straat met aan 2 zijden parkeerplaatsen. Echt super slecht van de
gemeente.
Als de gemeente wil dat wij zelf de stoep moeten schoonhouden, zouden ze zout ter beschikking
moeten stellen, verder is het voor vele oudere die slecht ter been zijn moeilijk om over het trottoir
te lopen
allen rondwegen maar juist waar veel bejaarden wonen of zo`n wonigen staan strooien jullie niet!
Alleen op doorgaande wegen wordt gestrooid. Helaas niet in de wijken zelf.
Alleen doorgaande wegen worden gestrooid. Kijk ook eens naar de bebouwde kom, waar veel
mensen moeten lopen. Denk aan kinderen en oudere mensen.
Alleen de doorgaande wegen worden gestrooid. Wij wonen in Lottum en ik vind dat de
Konijnskampstraat gestrooid zou moeten worden. Door deze straat moeten heel veel ( ouders/
opvoeders) met jonge kinderen die naar school moeten. Ik begrijp dat in 1e instantie alleen
gezorgd moet worden voor de doorgaande wegen, maar bij opvriezing van het wegdek ( als een
sneeuw/ vorstperiode) lang duurt, zou het fijn zijn als meer straten veilig gemaakt worden.
alleen de doorgaande en / of provinciale weg wordt gestrooid, maar de meeste fietspaden en
stroken worden aan het lot van de gebruikers over gelaten. Met dit weer is een fietser en
voetganger, de zwakste schakel in het verkeer. In de dorpen wordt een ( enkele ) pirioteiten route
gestrooit,, en de rest van de bevolking heeft als " BURGER HET NAKIJKEN ".
Alle straten moeten schoon gemaakt worden.
Alle binnenstraatjes, dat is bar en boos met sneeuw.
al jaren wordt het buitengebied van kronenberg ZEEEEEEEEEEER slecht of bijna nooit gestrooid.

1.1 Waar moet (meer) gestrooid worden?












alle andere straten nadat de hoofdwegen gedaan zijn
alle doorgaande wegen.
alle straten 2x
Alle straten ook woonwijken!
Alle verharde wegen
alle wegen, ook buurten, erven en buiten wegen
Als alle grotere straten zijn geweest, de kleinere straten ook nog.
als andere wegen schoon zijn dan de rest ook
Als je afhankelijk bent van de fiets kun je met glad weer in de dorpskernen bijna nergens komen
bebouwde kom
ben van mening dat na een paar dagen alle straten moten worden gedaan

4















































Berkelsbroek
berkelsbroek
bewoners flat
bij bejaarde huizen!!!
bij bejaarden, winkels en drukke wegen en stoepen in de bebouwde kom
bij bejaardenhuisjes in de wijk voor de weg, daar moet vaak de zorg komen voor hun te helpen
Bij de senioren woningen in dorpen.
bij de woningen van bejaarden
bij oudere mensen
bij ouderen
Bij scholen
Bij scholen, gebouwen, in woonwijken.
bij veel sneeuw , ook op andere wegen
Bijv. op welke waar vele ouderen wonen. Kuiperplein/Berkele Heem/Hof te Berkel en in
centrum Horst
binen staten
binnenbeboude kom
Binnenstraten
Binnenwegen 7x
binnenwegen, werk namelijk in de zorg en ga bij mensen aan huis. situaties zijn soms erg slecht.
Bochten en waar veel oudere mensen wonen
buiten de bebouwde kom de wegen naar de bebouwde kom toe
buiten de bebouwdekom wonen ook mensen als er betaald moet worden slaat de gemeente
ons ook niet over.
Buitengebied 5x
Buitengebied en parkeerplaatsen
Buitengebied Kronenberg
burgemeester van kempenstraat
Bv kievitstraat , valkplein
Centrum 2x
centrum en aanverwante plaatsen
De Berkelstraat, vooral in het belang van de fo
de wegen van evertsoord
De wegen worden meermaals wel gestrooid, maar de stoepen vaak niet.
de woonwijken
de zijwegen
drukke binnenwegen
drukke straten in de kernen
Dus met name straten waar ouderen wonen svp meer strooien
Engelerveld
enigszins doorgaande wegen in het buitengebied
feitelijk in alle straten
fietspad
fietspad Sevenum-Horst
fietspaden 8x
Fietspaden en de weg breder voor de fietsen
Fietspaden en stoepen ook zeker bij bejaardenhuizen en bejaardenwoningen
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fietspaden ook naar industrie tereinen
fietspaden, binnenwegen
fietspaden/ wegen 2x strooien
gastendonkstraat, slooyerbroek, hemelrijk etc
Grotere parkeer plaatsen
Grubbenvorst doorgaande wegen maar ook de 2 grote parkeerplaatsen bij de Baersdonk en de
winkels aan de kloosterstraat. Aangereden sneeuw wordt na 1 dag een grote ijsbaan!
helmestraat
Hof te Berkel
Hof te Berkel
hoofdwegen in de wijk
Horsterdijk
zie vraag 4
in America
In buitengebieden
in de 30 km zones
in de dorpen 2x
In de dorpen en parochies en zeker waar ouderen en gehandicapten wonen.
In de straten
in de straten waar de men woont, deze zijn altijd slecht bereikbaar zeker voor de senioren
onder ons.
in de wijk 2x
In de wijk als de hoofdwegen gedaan zijn, met een schuiver erdoor
in de wijken
in de woonwijken
in de woonwijken
in de woonwijken
in de woonwijken of anders mogelijk de bewoners ondersteunen met gladheid bestrijding
aanpak
In dorpen
in dorpskernen
In dorpskernen alle wegen, niet alleen hoofdwegen.
In het centrum, bij het boodschappen doen is het erg gevaarlijk .
In het dorp en kleinere buitenwegen
in kernen van dorpen en op fietspaden
in kleine woonwijken
in mijn straat
In onze straat
in straten achteraf
In wijken
in woonstraten
In woonwijken en fietspaden
kinder rijke buurten
klasseweg, sevenum, bedelaarspad krobenberg, korverpad sevenum, verzorgings huizen /
woningen
kleine straatjes
Kleine straten
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kleinere straten/woonwijken
kolk, grote stukken stoep tussen de huizen.
Lokale binnenwegen minstens 1x
Lokale wegen allemaal
looppaden (bv Slooyerbroek)
meer belangrijke wegen,en wegen bij bejaarden ed
Meer en beter in de nabijheid van verzorgings- en verpleeghuizen en de wegen in de
woonwijken!
om verzorgingshuizen
meer kleine straten
Megelsum ( richting Blitterswijck)
met heftige ijsvorming mag er ook wel eens een keer door de wijken gegaan worden.
Middelijk en geheel in de Riet
Mr Bergerstraat in Broekhuizen
mussenbuurt
Na een bepaalde tijd ook in wijken. Daar blijft het liggen, vriest vast en is wanneer de vorst aan
houdt onverantwoord.
Niet alleen de hoofdstraten, maar ook de kleinere straten
nieuwstraat
ok straten in woonwijken vooral waar oudere wonen
ook binnenwegen
ook buiten gebied
Ook de niet doorgaande wegen
ook in (niet doorgaande)straatjes
ook in de woonwijken
ook op andere wegen, die zijn n l soms levensgevaarlijk
Ook op binnenwegen zoals 30 km zones
Ook op secundaire wegen. Ik zie nu straten waar seniorenwoningen staan die zo spekglad dat
ouderen niet meer buiten durven te komen.
ook op woonerven en in straten met bejaardenwoningen
Op alle wegen binnen `n dorp; ook op de fietspaden!!!
Op binnen wegen.
Op de binnenwegen. Hierover moeten ook mensen naar hun werk.
op de straathoeken
Op de trottoirs
Op de wat minder gereden wegen
op de wegen waar niet zoveel gereden wordt dus op de lokale wegen in de 30 km. zone.
op doorgaande wegen
Op sommige toch nog relatief drukke wegen en niet alleen de doorgaande wegen
op wegen waar bedrijven aan liggen zodat die goed bereikbaar zijn
Openbare gebouwen
Overal 3x
overal waar mensen wonen.
parkeerplaatsen
parkeerplaatsen
parkeerplaatsen sneeuwvrij maken
Parkeerplaatsen supermarkten, doorgangspaden naar woonwijken
pastoorteeuwenstraat
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pleintjes ed. vooral bij ouderen
secundaire wegen
secundaire wegen (ik spreek nu voor Tienray)
sneeuw vrij maken alle wegen
stoep 2x
stoepen
stoepen en binnenwegen
stoepen en fietspaden
stoepen waar niemand woont
straatjes zoals de Nieuwstraat. Deze zijn doordat er aan een kant geparkeerd wordt al niet
breed. En als er sneeuw ligt ook nog eens erg glad wat weer gevaarlijker is omdat zo smal is.
straten
straten bij seniorenwoningen
straten binnen de bebouwde kom.
Straten in de kom
Straten waar nauwelijks de zon de sneeuw kan laten dooien, bv de Weem in Broekhuizen
straten waar vooral ouderen wonen; Burg. Hermansstraat Broekhuizenvorst was vorige week
voor mensen die goed ter been zijn nog nauwelijks begaanbaar.
toegang woonerf
Trottoirs 5X
Trottoirs en olifantenpaden"welke regelmatig door en bij ouderen en mindervaliden gebruikt
worden."
Trottoirs zodat mensen niet over de rijweg hoeven te lopen
Tuinhaversveld - Bisweide
uiteindelijk ook de niet doorgaande wegen
v.Renessestraat b.v.
van Schaes bergstr richtig fietspad
Voet en fietspaden
voetpad Slooyerbroek
Voor ingangen van bejaardenhuizen en ouderencomplexen
vooral waar veel oudere komen
waar bejaarde wonen 2x
waar ouderen wonen
wat denken jullie van de wijken waar je bijna niet kunt lopen of rijden
wegen in dorp
wegen in dorpen
wegen schoonschuiven
wijk stuksbeemden en fietspad langs A73
wijken
wijken en dorpen
winkelcentrum
Winkelcentrum en toegangswegen naar winkelcentrum
winkelcentrum Horst
winkelstraat,kuiperplein,hofteberkel
winkelstraten en pleinen
Winkelstraten en stoepen langs toegangswegen (americaanseweg)
woonerf straatjes bij stuksbeemden
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woonerven 2x
woongebieden 2x
woonwijken 7x
woonwijken (niet hoogste prioriteit maar mag wel nadat de hoofdwegen schoon zijn)
Zie punt 4
Zie vorige vraag
zijstraatjes
zijstraten 2x
zijstraten in de dorpskernen
zout maarr met mate

2. Maak jij je eigen stoep sneeuwvrij / minder
glad?
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Zouden wel meer mensen mogen doen.
Zorg voor de straat met klein tractortje met schuif. Buurtinitiatief. Zorg ook voor oprit oudjes !
zie 4
Zelfs de straat probeer ik zo schoon mogelijk te maken.
Zelf kan ik dat niet meer, maar iemand uit de buurt doet het ongevraagd!
zelf de weg nog, woonerf schuttersweide
Zeker. Dit zou iedereen moeten doen. Zodat bijv oudere toch op pad kunnen!
vaak ook nog een stuk weg bij ons in de straat
Sneeuwschuiven en zout strooien
plicht van ieder burger.
Mensen moeten verplicht worden hun stoepen en trottoirs sneeuw- en ijsvrij te houden, op straffe
van een boete als deze verordening niet nageleefd wordt. Sneeuw en ijs op de trottoirs zijn de
veroorzakers van vele valpartijen en het gedwongen binnen moeten blijven van veel ouderen, die
veelal nog capabel genoeg zijn om een frisse neus te willen halen!
1 Meer als de stoep, ook een looppad langs mijn woning op de straat langs mijn woning.( 80 meter)
1 Maar het valt op dat heel veel mensen dit fatsoen niet kennen.
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1 Ja als we thuis zijn wel.
Als ik kan doe ik dat zeker. Anders vraag ik buurvr.of-man.
1 Ik zelf woon op een hoek, dus geen voorkant, 8 meter, van het huis zoals Gemeente Horst aan de
Maas beschrijft !!!!!!!! Maar links om de hoek licht ook een stoep van19 meter. `N waargeschuwd
mens telt voor twee ?????? Maar helaas niet of de meeste doen net of als zij blind zijn. Associale
bewoners, is hiervoor nog niks tegen, hopelijk glijden dit soort mensen vroeg of laat eens degelijk,
hard onderuit. Messchien worden deze lui zelf dan eens wakker, als het te laat is.
1 Ik vind dat meer mensen de stoep moeten vegen, ook zouden vitale mensen de stoep kunnen vegen
bij oudere mensen of gehandicapten. Je kunt toch niet verlangen van de gemeente dat zij alle
stoepen in Horst ad Maas gaat vegen. Je hebt er als bewoner ook plezier van als je zelf de stoep
veegt. t
1 Ik moet soms heel vroeg weg en kan dan niet de stoep vrij maken, maar probeer dat wel te doen als
ik thuis ben
1 Het is voor me zelf, maar anderzijds een sociaal gebeuren. Zorg dat anderen/ouderen er zo min
mogelijk last van hebben
1 Het is dan wel fijn als de sneeuwschuivers de sneeuw niet van de straat op de stoep smijten, maar
de sneeuw in de goot schuiven.
1 het is asociaal om je stoep niet schoon te houden maar je ziet steeds minder schoongemaakte
stoepen vooral waar jongere mensen wonen, het lijkt wel of ze het niet interesseerd
1 En ook van de buren en de overburen.
1 dit zou verplicht moeten zijn, evenals het bijhouden van wegbermen, maaien etc. Eventueel
compenseren met minder onroerend zaak belasting.
1 Dit vind ik niet meer dan netjes, dat doe je gewoon!
1 Dat is het eerste wat ik doe als er sneeuw gevallen is. En dit herhaal ik een aantal malen per dag als
het blijft sneeuwen, want ik wil dat mensen zich veilig moeten voelen als ze over de stoep lopen.
1 burgerplicht vind ik
1 altijd!!! Met ons blok van 3 huizen doen we dit onderling
1 ALtijd dit zouden meer mensen moeten doen!!!!!!!!!!!!
1 Altijd als ik thuis ben dan kunnen de mensen zonder problemen lopen want de straat ligt nu ook vol
met bevroren sneeuw .wij wonen niet aan een doorgaande weg.
2 indien ik thuis ben van werk en als het dan nog niet tot glijbaan gemaakt is door de schoolkinderen
word hij vaak wel schoon gemaakt
2 ben 80 en durf niet bang voor vallen hier houdt de gemeente helemaal geen rekening mee
3 Vanwege mijn rolstoelafhankelijkheid ben ik hiertoe niet instaat.
3 Aangezien ik ernstige artrose aan mijn handen heb, kan ik de stoep niet sneeuwvrij houden. Wel
doet de zoon dit af en toe, als hij er tenminste tijd voor heeft. Soms is het nog onzin om de stoep
schoon te houden, tenminste wanneer het nog erg sneeuwt.
4 woon in buiten gebied ons eigen erf is een grote uitdaging
4 woon buitenaf waar geen stoepen zijn. Maak wel mijn eigen oprit sneeuwvrij.
4 wonen in een appartement.
4 Ik woon in het buitengebied , maak oprit schoon en bij extreme gevallen maak ik ook nog een
gedeelte van de openbare weg schoon.
4 ik woon buiten de bebouwde kom op een zandweg er wordt helemaal niet gestrooid bij ons en dat
vindt ik prima onze eigen grond houden we waar nodig is sneeuwvrij
4 Ik vind dat iedereen die een stoep voor het huis heeft dit wel moet doen. In de jaren dat ik zelf stoep
dit ik dit wel.
4 ik maak wel de oprit schoon naar mijn huis toe zodat iedereen veilig bij mijn brievenbus kan komen
4 Appartement
Doch vindt ook dat de algemene stukken door de gemeente bij gehouden moeten worden
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De gemeente biedt gratis strooizout.

3. Maak je daar gebruik van?
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92%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

8%

0%
Ja

Nee

Toelichting
1 Voorkomen is beter, dan genezen!
1 In tienray bij zonnehof geen zoutbakken gezien
1 Heb ik wel altijd gedaan, maar ik weet nu niet meer waar deze bak staat in ons dorp, misschien wel
handig om dit in de HALLO te zetten.
1 De zak die we vorig jaar gekregen hebben.
2 Zout is toch altijd op wanneer je het nodig hebt.
2 woon in buiten gebied , heb ik niet nodig .In de dorps kernen hebben ze het harder nodig .
2 wist niet eens dat die mogelijkheid bestaat ....
2 Wist niet dat het mogelijk was.
2 Wist niet dat dit bestaat en waar kun je het verkrijgen?
2 Wist in niet.
2 Wist ik niets van
2 wist ik niet. ik ga 1 emmer halen.
2 Wist ik niet. Graag meer bekendmaken. Is dat ook bedoeld voor de eigen oprit?
2 Wist ik niet 12x
2 Wist ik niet, zal het zeker doen en even navragen waar het te krijgen is, heb tenslotte 100 meter
trottoir voor ons huis
2 Wist ik niet, Waar kun je dat ophalen?
2 Wist hier niet van
2 wist er niet vanaf
2 Wist dit niet en waar is dit verkrijgbaar? Zou dan wel in elke kern voorradig moeten zijn
2 wist dit niet dacht dat het alleen voor de bejaarden was
2 Wist dat niet. Waar?
2 Wij kopen het zelf.
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2 Wij hebben geen stoep, de oprit maken we zelf sneeuwvrij. De weg is voor de gemeente om
sneeuwvrij en begaanbaar te maken.
2 weet niet waar ik het moet halen woon in Griendtsveen
2 weet niet waar ik dat moet halen!!
2 weet niet waar die te halen is.
2 Weet niet op welke manier de gemeente dit aanbied
2 we kunnen het bij een kennis gratis krijgen.
2 We hebben een paar jaar terug zelf strooizout gekocht. Deze strooizout hebben we nog niet
allemaal gebruikt. Maar als onze strooizout op is gaan we zeker gebruik maken van het gratis
strooizout van de gemeente.
2 Was mij niet bekend.
2 was mij niet bekend, waar kan ik dit krijgen?
2 was er niet van op de hoogte
2 waar verkrijgbaar ?
2 waar staat of kan ik het krijgen????
2 Waar staat dit in Kronenberg???
2 Waar kunnen we dat krijgen?
2 Waar kun je dat halen dan??????
2 Waar is dat zout te verkrijgen???? Weinig bekend over gemaakt, dan zou je de stoep voor huis en
de buren beter schoon kunnen houden.
2 waar en wanneer is dat beschikbaar?
2 waar af te halen?
2 volgens mij stelt de gemeente geen strooizout ter beschikking
2 vind aanbieden wel goede zaak!
2 Tot nu toe altijd zelf gekocht.
2 Onbekend, waar kan dit gehaald worden? Graag bekend maken.
2 Onbekend
2 Omdat ik geen stoep heb
2 omdat er niet genoeg bekedheid aan gegeven word waar het te krijgen is.
2 Nooit geweten dat dat zo is....
2 Nog niet; ik heb nog wat over van vorig jaar!
2 Nog niet, maar zou dit wel kunnen gaan doen. IOs goed idee.
2 nog niet bekend
2 Niet milieuvr.
2 Niet bekend
2 Moeten we wel gaan ophalen bij de gemeente loods.
2 moet dit met de fiets halen
2 maar nu ik dit weet.......
2 Is mij ook niet bekend
2 is mij onbekend, waar kun je dat halen ?? in horst zeker??!!
2 Is mij niet bekend, waar is dit verkrijgbaar?
2 Ik zou niet weten waar ik het in Sevenum kan ophalen.
2 ik wist niet dat dit mogelijk was
2 Ik wist niet dat dit er was, waar af te halen? gemeentewerf?
2 Ik wist niet dat dit bestond.
2 Ik wist het niet eens. Dus ookniet waar af te halen
2 ik wist het niet
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2 Ik wist dit niet.
2 Ik kan mij nu niets herinneren of er zout in de dorpen zelf gratis afgehaald kan worden. Was ook
nog geen thema. Sinds afgelopen weekend wel
2 Ik gebruik weinig zout,.
2 Ik ben daar niet van op de hoogte
2 Hebben niet veel stoep
2 heb zelf strooizout. Gebruik het minimaal.
2 Heb dat bericht gemist.
2 Geen idee waar ik dat moet halen. Publiciteit zou helpen.
2 gebruik dit geld maar voor iets anders
2 En waar is dit dan te krijgen en er mag wel meer voorlichting zijn
2 Dit wist ik niet
2 dit is niet zo, ben gaan vragen en kreeg geen zout
2 De gemeente biedt GÉÉN gratis strooizout!!!!!!!!!!!
2 De bak was leeg in het dorp.
2 Dat wist ik niet
2 Ben niet bekend met het adres waar strooizout kan worden afgehaald.
2 Ben hiervan niet op de hoogte.
2 als ik wat nodig heb koop ik het wel
2 Als ik het in horst moet gaan halen heeft het geen zin voor enkele jaren terug stonden in het
centrum van het dorp bakken met strooizout die bijgevuld werden maar alles is weggehaald
2 Afstand veel te ver.waar ligt dat zout ?
2 (ik werk op de gemeente). De gemeente biedt GEEN gratis strooizout meer aan!!!!
Werkenloze dat laten doen anders uikeringen stop zetten. Van die luien stoel afhalen alle je die met
niets doen.
Ze in de watten legt dan krijg le die nooit meer aan de slag pak eerst Nico
Cornéwener en all die andere
luie lapzwanze en dan krijgen die ook nog wat wan de.
Voetselbank schandalig
was me niet bekend dat ze gratis strooizout gaven.
waar dan????????????????
Ik koop het zelf
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