Strooiplan
Van 1 oktober tot eind maart zijn medewerkers van de gemeente van permanentie voor
de gladheidsbestrijding.
Het is niet de bedoeling om alle wegen te strooien. Strooizout is vooral nuttig op wegen
waar regelmatig gereden wordt. Dit zorgt voor een goede vermenging van het zout.
Op wegen waar weinig vervoer passeert, is het strooien van zout dus niet zo effectief. In
woonwijken bijvoorbeeld, is er vooral bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer.
Bij sneeuw of ijzel is de impact van strooien er eerder beperkt. In deze straten strooien
we niet en gunnen we de kinderen vooral veel sneeuwpret.
Bij gladheidsbestrijding proberen wij er wel voor te zorgen dat bijna alle weggebruikers
op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide weg ontmoeten.

Waar strooien wij?
Onze medewerkers volgen het weerbericht op de voet. Op basis van de
weersvoorspellingen wordt er al dan niet gestrooid. Uiteraard wordt er ook gestrooid bij
een oproep van de politie.

Voetpad is eigen verantwoordelijkheid!
Het is bij politieverordening bepaald dat elke inwoner verplicht is de stoep voor zijn eigen
woning ijs- en sneeuwvrij te houden. In een appartementsgebouw maak je best duidelijke
afspraken met de medebewoners. Het voetpad moet over minimum één meter breedte
volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het
voetpad. Zorg er wel voor dat je de rioolputten vrij laat. Je strooit het best met zout om
de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren. Doe je dit niet, dan riskeer je
een gemeentelijke administratieve sanctie. Vindt er voor je woning een glijpartij plaats,
dan zal jouw familiale verzekering de schade moeten vergoeden.

Contactinformatie
Wegen en Water
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
 wegen.water@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag en avond: op afspraak van 14 tot
19 uur)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag: op afspraak van 14 tot 17 uur)
Alle informatie

