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Na de eerste serieuze sneeuwval sinds jaren viel het op dat wegen en fietspaden zoals genoemd 
in de het gladheidbestrijdingsplan snel en adequaat weer begaanbaar waren. De ploegen van de 
Gemeentewerf verdienen daarmee een groot compliment.

Opvallend is echter dat het schoonmaken van haltes van het OV kennelijk geen enkele prioriteit 
hebben en niet genoemd worden in het gladheid-bestrijdingsplan.
Ouderen, inwoners die geen auto bezitten of ervoor kiezen om met het OV te reizen, kunnen 
door de grote hoeveelheid sneeuw en daarmee gepaard gaande gladheid niet veilig in-  en 
uitstappen.

Is deze situatie bekend bij de gemeente?
Het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Leiderdorp is in verschillende prioriteiten 
onderverdeeld. De hoogste prioriteit heeft sneeuwvrij maken van hoofdwegen en doorgaande 
fietsroutes. Bushaltes vallen hier niet onder. Op 6 en 7 februari zijn de 2 teams van de 
gladheidbestrijding continu bezig geweest om de hoofdwegen en fietspaden sneeuwvrij te 
maken. Op maandag 8 februari is gestart met het sneeuwvrij maken van bruggen en looproutes. 
Hier vallen ook de bushaltes onder. Het sneeuwvrij maken van looproutes e.d. is intensief werk. 
Hierdoor heeft de gemeente langere tijd nodig om onder andere de bushaltes sneeuwvrij te 
maken. Vaak werd het vrij maken lastiger doordat de sneeuw was vast gevroren en/of in ijs was 
veranderd.

Zo ja, dan vraagt  LPL zich af waarom haltes van het OV niet in het gladheid-bestrijdingsplan zijn 
opgenomen?
In het gladheidbestrijdingsplan van Leiderdorp wordt het schoonmaken van bushaltes niet apart 
benoemd. In dit plan wordt een prioritering omschreven. In deze prioritering valt het 
schoonmaken van bushaltes onder punt 3.
De inzet op gladheidbestrijding is als volgt geprioriteerd:

1. Hoofdwegen en doorgaande fietsroutes;
2. Wijk/buurtverzamelstraten en schoolroutes (ook voor fietsers);
3. Bruggen en looproutes (handwerk in dag situatie);

       3a. In geval van ijzel of sneeuwval de route naar de ijsbaan wanneer deze in gebruik is;
4. Overige woonstraten (als al het andere gebeurd is);



Als het geen taak is voor de gemeente, wie is er dan verantwoordelijk voor het begaanbaar 
houden van de haltes van het OV?
Het sneeuwvrij maken van haltes is onderdeel van het gladheidbestrijdingsplan. In de 
prioritering valt dit onder punt 3.


