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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake aanrijroute naar KNRM boothuis 

Rijksstraatweg bij gladheid

Geachte heer Remijn,

Bij brief van 9 september 2022, bij ons ingekomen op 19 september 2022, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens fractie CDA vragen gesteld inzake aanrijroute naar KNRM boothuis 
Rijksstraatweg bij gladheid.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Klopt de observatie van het CDA Dordrecht dat het genoemde deel van
de Rijksstraatweg niet is opgenomen in het strooiplan?

Antwoord De Rijksstraatweg inclusief de nieuwe aansluiting op de A16 over het 
viaduct zit in de strooiroute die preventief wordt gestrooid. Het 
gedeelte tussen de Beerpolderweg en het begin van Willemsdorp 
wordt bij aanhoudende gladheid curatief gestrooid. Dit stukje wordt 
niet preventief gestrooid bij enkel nachtvorst of kortdurende gladheid. 
In Willemsdorp wordt de Rijksstraatweg niet gestrooid.

Vraag 2. Indien deze observatie klopt, wat is dan de reden dat het genoemde 
deel van de Rijksstraatweg niet is opgenomen in het strooiplan?

Antwoord Willemsdorp zelf, voor het grootste deel een 30-km weg, wordt niet 
gestrooid. Dit is, naast de beleidskaders, mede op uitdrukkelijk 
verzoek van de bewoners van Willemsdorp. Toen een aantal jaren 
geleden, zonder opdracht van de gemeente, de Rijksstraatweg in 
Willemsdorp toch werd gestrooid, hebben inwoners van Willemsdorp 
via een handtekeningenactie uitdrukkelijk verzocht Willemsdorp vanaf 
de bocht niet meer te strooien. Dit verzoek is toen gehonoreerd.

Vraag 3. Kan het college de toezegging doen, om voor aanstaande winter, deze 
route op te nemen in het strooiplan om de veiligheid van de redders te
bevorderen en om de gewenste aanrijtijd van deze hulpdienst mogelijk
te maken?

Antwoord Gezien de lage verkeersintensiteit is het effect van zout strooien 
beperkt. Opnemen van Willemsdorp in de strooiroute kan dus niet 
garanderen dat de aanrijdtijd wordt verkort. De enige mogelijkheid om 
gladheid door sneeuw of ijzel met direct effect te bestrijden is strooien 
met zand of grit. De gemeente stelt gratis strooizand beschikbaar. 
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Samen met de KNRM gaat de gemeente eventuele andere 
mogelijkheden onderzoeken.

Vraag 4. Indien het college deze toezegging niet kan doen, verzoeken wij het 
college te onderzoeken op welke andere wijze deze route veiliger 
gemaakt kan worden bij gladheid door sneeuw en ijzel

Antwoord Zie het antwoord op vraag 3. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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