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In de raadsvergadering van december heeft het college de volgende toezegging gedaan aan de Lijst 
Couwenberg: 
 
'Niet op de agenda vrijwillig sneeuwruimen: Draagt het college van burgemeester en wethouders op om op de 
kortst mogelijke termijn met burgers, ondernemingen en instellingen contacten te leggen om op vrijwillige basis 
sneeuw te ruimen en gladheid te bestrijden op plaatsen die daarvoor in aanmerking komen en hiervoor de nodige 
ondersteunende voorwaarden te bieden.' 
 
In reactie hierop het volgende: 
 
Gemeente Goirle roept burgers middels een jaarlijkse publicatie op om het trottoir voor de eigen woning schoon 
te houden:  
  
'De gemeente doet een beroep op al haar burgers om de trottoirs of andere voor voetgangers bestemde 
weggedeelten sneeuwvrij te houden. Doe uzelf en uw buren dus een plezier en voorkom “uitglijders” voor uw 
eigen deur…' 
  
Deze tekst is ook opgenomen op de website onder: https://www.goirle.nl/leven-en-wonen/verkeer-en-
vervoer/gladheidsbestrijding.html  
 
Verder worden voor het tweede jaar zakjes wegenzout (voorheen los wegenzout) ter beschikking gesteld. Alle 
inwoners van Goirle hebben de mogelijkheid om met een bon uit het Goirles Belang en een identiteitsbewijs, 
gratis een zakje zout van 5 kilo af te halen, bij de werf van Diamantgroep. Er is een maximum gesteld van 5.000 
zakjes (25.000 kilo) per jaar. Daarna geldt: op = op. Tot nu toe is het maximum in zowel de winter van 
2012/2013 als de huidige winter nog niet gehaald. 
 



Met de centrummanager zijn afspraken gemaakt over welke inspanningen gemeente Goirle verricht en waar wij 
van de winkeliers verwachten dat ze zelf de omgeving van hun winkel schoon houden. Aan de winkeliers zijn 50 
zakjes zout van 5 kilo ter beschikking gesteld.  
 
Aan alle scholen in Goirle wordt sinds 4 jaar geleden iedere winter een zoutkist met wegenzout ter beschikking 
gesteld. Een zoutkist bevat zo'n 400 kilo zout. Een medewerker van de school kan dan de toegang tot de school 
strooien. Indien nodig wordt de kist gedurende het seizoen bijgevuld. 
 
Met bovenstaande acties worden burgers, ondernemers en scholen al verzocht / uitgedaagd om zelf actie te 
ondernemen om de eigen omgeving ijs- en sneeuwvrij te houden. Ten tijde van gladheid zal aanvullend een 
specifiek artikel in het Goirles Belang, op de website en de kabelkrant worden geplaatst waarin iedereen 
nogmaals wordt opgeroepen zijn eigen omgeving ijs- en sneeuwvrij te houden en daar waar mogelijk senioren 
hiermee te helpen.  
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