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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Samenwerking tussen stad en 
hogere overheden ivm winterweer 

lndiener{s) 
A_nneke Luyckx (Vlaams Belang); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
Bij winters weer zoals sneeuw, rijm- en ijzelplekken rukken de strooidiensten van de stad uit. Ik 
stelde vast dat op grote stukken van de N70 het fietspad niet of slechts gedeeltelijk g~ruimd 
was. Met gevaarlijke toestanden voor fietsers en bromfietsers als gevolg. 
De N70 is een gewestweg en wordt als dusdanig onderhouden door de Vlaamse overheid. Geldt 
dit ook voor het strooien van zout en het ruimen van sneeuw? Is er samenspraak tussen de stad 
en de bevoegde Vlaamse dienst voor strooien en ruimen bij winterweer? Houdt de stad een oog 
op de gewestwegen? Hoe verloopt de samenwerking met de provincie voor de provinciale 
wegen? Heeft de provincie een eigen strooidienst? 
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bijlagen

Regeting m.b.t. samenwerking tussen stad en hogere overheden bij winterweer

Geachte

Het Vlaams gewest is inderdaad verantwoordetijk voor de sneeuw- en ijzetbestrijding op de
gewestwegen. De uitvoering wordt gecoórdineerd door het Agentschap voór Wegen en Verkeer,
de werking van hun gLadheidbestrijding kan je terugvinden op volgende [ink:
https://wegenenverkeer.belvei Li g-op-wegz/wi nterd ienst

Tussen de stad en het AW zijn er onderlinge afspraken gemaakt over welke fietspaden, wegen,
tunnels, afritten, opritten, e.d. zij strooien. JaarLijks is er een kort overleg over wat er mogel.ijks

wijzigt in de volgende winter. Tijdens de winter wordt de hoofdcoórdinator van de stad steeds
via sms op de hoogte gebracht wanneer het strooiplan van het AWV wordt geactiveerd, zoweI
bij preventieve ats bij curatieve strooiacties. Een gezamenl.ijke aanpak is er niet aangezien het
AWV strooit per district en dit reikt over nieerdere steden en gemeenten.

Een concrete controte van de strooiresultaten op de g'ewestwegen wordt niet gedaah, meestaI
hebben de eigen stadsdiensten op dat moment de handen vot met de gl.adheidbestrijding op de
gemeentewegen. De Pol.itie kan wel het AVW contacteren bij pl.aatsel.ijke gl.adheid of bij een

verkeersongeva L op gewestwegen.

Op L januari 2009 werden a[[e provinciewegen van bovenLokaal. bel.ang overgedragen naar het
V[aamse Gewest. Andere provinciewegen werden overgedragen naar de gemeenten. De Vtaamse
provincies zijn dus niet meer bevoegd voor wegbeheer en bijgevoLg ook niet meer bevoegd voor
de gl"adheidbestrijding.
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Wij hopen u hiermee votdoende te hebben ge'fnformeerd
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