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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 

 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : Mark Marshall / VVD  
   
Datum indiening : 5 februari 2016 

   

Betreft : Vragen strooizout – strooiplan – GAD afval 
   
   
Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

: o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   
Datum toezending 
antwoord 

: 17 februari 2015 

 

Vragen 
 
Graag zou ik de volgende vragen willen stellen aan de betreffende portefeuillehouder: 
 
• In de afgelopen maanden is het klimaat vrij mild geweest en heeft er nauwelijks gestrooid 
hoeven te worden. Toch zouden wij graag willen weten of de strooivoorraad(zout) van de 

gemeente op peil is?  
 
Reactie:   

De strooivoorraad (zout) is op peil.  
 
• Hoe actueel is het huidige strooiplan? (in Muiden/Muiderberg is gestrooid op oude busroutes) 
 

Reactie:  
Het strooiplan wordt jaarlijks vastgesteld en bestrijkt de periode nov 2015 t/m maart 2016. Er zijn 
alleen wijzigingen in Muiden geweest (Spieringbrug) en die zijn verwerkt. 
De opmerking in Muiden/Muiderberg is gestrooid op oude busroute is niet duidelijk. Er is  1 
hoofdstrooiroute in Muiden/Muiderberg. Dit is tevens de busroute. Overigens is het zo, dat er niet 
alleen op busroutes wordt gestrooid.  
 

 
• De VVD heeft klachten ontvangen van inwoners dat op de dagen dat het GAD afval ophaalt de 
toegangswegen van en naar Bussum vastlopen (bijv. Brediusweg) omdat het GAD tijdens de 
ochtendspits/kinderen naar school brengen vuilnis ophaalt. Wij zouden graag willen weten of de 
wethouder zich hiervan bewust is? En of de wethouder zich wilt inspannen om met het GAD in 
overleg te treden om op toegangswegen andere ophaaltijden van vuilnis te hanteren om op deze 

manier een goede doorstroom van het verkeer te bevorderen? 
Wij vernemen graag het antwoord op bovengestelde vragen.  
 
Reactie: 
Aan de GAD is de vraag voorgelegd 
De VVD heeft over volgende klachten  ontvangen van inwoners: op  de dagen dat het GAD afval 
ophaalt lopen de toegangswegen van en naar Bussum vast(bijv. Brediusweg) omdat het GAD 

tijdens de ochtendspits/kinderen naar school brengen vuilnis ophaalt.Is het mogelijk op 
toegangswegen andere ophaaltijden van vuilnis te hanteren om goede doorstroom van het verkeer 
te bevorderen? 
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De reactie van de GAD is als volgt: 
Natuurlijk is het vervelend dat op de dagen dat het GAD afval ophaalt de toegangswegen van en naar Bussum 

vastlopen (bijv. Brediusweg) omdat het GAD tijdens de ochtendspits/kinderen naar school brengen vuilnis 

ophaalt. Wij proberen zo goed als mogelijk onze routes in te delen om zoveel als mogelijk ongemak bij onze 

klanten/ burgers te voorkomen. Echter lukt het dat niet altijd, zeker bij scholen waarbij het wegbrengen van 

kinderen als het ophalen van kinderen (4 keer per dag veel verkeersbewegingen) veel verkeersdrukte veroorzaakt 

is het niet altijd mogelijk onze routes daarop aan te passen. 

Wij gaan kijken of het mogelijk is een aanpassing in de ophaalroutes te maken om de overlast zoveel als 

mogelijk op genoemde locatie te voorkomen. Dit betekent echter niet dat het ook daadwerkelijk lukt, in de regio 

zijn immers meerdere scholen en winkelcentra waar wij als GAD met zo min mogelijk overlast het vuilnis 

proberen op te halen. Natuurlijk doen wij er alles aan om zoveel als mogelijk ongemak bij burgers te voorkomen. 

 
 


