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                  Lokaal belang
                 Raadsfractie gemeente Barneveld
                 t.a.v. mevrouw M. Blankenburgh 
  

Geachte mevrouw Blankenburgh,

Op 20 januari 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over het 
omlaag zetten van paaltjes in fietspaden om deze in geval van gladheid te kunnen 
strooien. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Is het college op de hoogte van het feit dat er klachten zijn van bewoners 
uit Veller m.b.t. misbruik van de situatie nu de fietspaaltjes neergeklapt 
zijn?

Antwoord: Ja. Deze klachten zijn bij ons bekend.

Vraag 2. Het betreft nieuwe stalen paaltjes die met een sleutel neer- en opgeklapt 
kunnen worden. Wat is de reden dat voor deze paaltjes is gekozen en 
niet voor paaltjes die (alleen) overrijdbaar zijn door hulp- en 
strooidiensten, zoals deze eerder voor de herinrichting van de oversteek 
Vellerselaan het geval was?

Antwoord: Helaas zijn de overrijdbare paaltjes ook door anderen dan hulp- en 
strooidiensten overrijdbaar. Op basis van deze ervaring is gekozen voor 
de stalen klappaaltjes.

Vraag 3.           Wat is het beleid van de gemeente Barneveld m.b.t. fietspaaltjes tijdens 
de strooiperiode en hoe wordt de lengte van deze periode bepaald?

Antwoord: Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april. De exacte datum 
waarop de paaltjes naar beneden worden gedaan wordt bepaald op 
basis van weersverwachtingen die door gladheidsmeteorologen o.a. 
voor ons worden gemaakt. Omdat de weersvoorspellingen veelal op 
korte termijn veranderen kiezen we er voor om de paaltjes gedurende 
het hele strooiseizoen naar beneden te laten. 

Tijdens het strooiseizoen is er een piketdienst van kracht er wordt er als 
de weersverwachtingen daar aanleiding gegeven op meerdere 
momenten ´s avonds en ´s nacht beoordeeld of het nodig is dat er 
gestrooid moet worden. Ook wordt er bepaald op basis van de lokale 
kennis en ervaring waar er het eerst gestrooid moet worden. Dat 
verschilt nog al eens bij verschillende de weersomstandigheden. Vaak 
wordt ´s nachts bepaald of er nog voor de spits gestrooid kan worden en 
wordt de strooiploeg ´s nachts al opgeroepen. In het belang van een 
snelle uitvoering worden de paaltjes dan tussentijds niet meer rechtop 
gezet.



Blad 2 

Vraag 4. Is er op deze locatie een alternatieve, creatieve manier van strooien 
mogelijk waarbij de paaltjes “gewoon” kunnen blijven staan? Want dat 
zou toch de meest ideale oplossing zijn. Het is bovendien de enige 
locatie waar dit nu speelt. Dan moet toch maatwerk mogelijk zijn. Graag 
een toelichting. 

Antwoord:         Een alternatief zou zijn zogenoemde dynamische paaltjes die op afstand 
bediend kunnen worden. Vanwege de hoge kosten en het feit dat er veel 
meer vergelijkbare locaties zijn die hiervoor dan in aanmerking komen is 
hiervoor niet gekozen. Alternatieven voor het machinaal strooien zien wij 
niet. Handmatig met schep en de hand strooien is erg arbeidsintensief 
en tijdrovend.

Vraag 5. Zo niet, is het college dan bereid in overleg met Buurtpreventie Veilig 
Veller, het wijkplatform en de wijkagent te zoeken naar een acceptabele 
oplossing? Bijvoorbeeld zeer tijdelijk (alleen tijdens vorst en/of 
verwachting van vorst) de paaltjes neerlaten, inzet op bewustwording, 
handhaving of een combinatie?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 3. Daarnaast zijn wij over dit onderwerp in 
gesprek met Buurtpreventie Veilig Veller, het wijkplatform en de 
wijkagent. 

Vraag 6. Wanneer worden beide paaltjes in Veller naar verwachting weer 
opgeklapt? Is het college bereid voorrang te geven aan de uitvoering 
hiervan?

Antwoord: Afhankelijk van de weersvoorspellingen zal dit uiterlijk in week 13 (de 
laatste week van maart) plaatsvinden. Op alle locaties waar de palen nu 
neergeklapt zijn zullen deze dan weer omhoog worden gezet.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J. J. Luteijn
secretaris burgemeester


