Nieuwsbrief – 15 november 2016
Gladheidbestrijding seizoen 2016 - 2017

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over het gladheidseizoen 2016/2017. In de loop van het seizoen ontvangt u
vaker deze nieuwsbrief, zeker in geval van (extreem) winters
weer. Zo houden we u graag op de hoogte. Inmiddels hebben
we er al 2 kleine strooirondes op zitten: de winter is begonnen!

1. Zoutvoorraad
ACV heeft het zout op verschillende locaties opgeslagen. Onze
eigen voorraad zout is op dit moment ongeveer 3250 ton. Met
twee leveranciers hebben we ook nog contractuele afspraken
gemaakt om 2000 ton zout beschikbaar te houden voor het
geval dat het nodig is. We zorgen ervoor dat op
depots altijd voldoende zout aanwezig is.
Overzicht beschikbaar zout
seizoen 2016-2017 (in tonnen)
Basisvoorraad Neonstraat Ede

2000

Overige opslagruimte Renkum

250

Overige opslagruimte Ede (Van Harten)

1000

Totaal eigen voorraad

3250

Gegarandeerde seizoenlevering door hoofdleveranciers:

2000

Totaal beschikbare tonnage

5250

2. Strooiroutes en routeoptimalisatie
Zoals elk jaar worden tot eind oktober door de
opdrachtgevers mutaties gemeld voor de routes.
Nieuwe wijken, verhuizingen van instellingen
en veranderende ontsluitingen vragen om
aanpassing van de strooiroutes. Enkele
De strooiroutes zijn te
wijzigingen ten opzicht van vorig
bekijken
via de website
winterseizoen:
www.acv-indewinter.nl/Ł
strooiroutes
Ede
Vanwege de uitbreiding van het
wegennet door de wijken ‘ENKA terrein’
en het ‘Kazerne terrein’ zijn er in gemeente
Ede 7 ‘wegenroutes’ in plaats van 6.
Veenendaal
In Veenendaal is het aantal ‘fietspadroutes’ uitgebreid van
3 naar 4. Bij langdurige sneeuwval waren de strooiers te lang
onderweg. De extra route zorgt ervoor dat de fietspaden
sneller gestrooid worden en dit komt de veiligheid voor
inwoners ten goede.

Vanzelfsprekend in de

Renkum
In de gemeente Renkum is er in
het vorig winterseizoen een nieuwe
route bij gekomen , de zogenaamde ‘koude plekken route’.
In deze route zijn hellingwegen en enkele klinkerwegen
opgenomen die eerder gestrooid worden vanwege het type
ondergrond. Deze aanpak is succesvol gebleken (er zijn
strooibeurten bespaard) en daarom kijken we of we dat
ook in andere gemeenten kunnen toepassen.

4. Onze mensen
ACV heeft sinds enkele jaren een fulltime coördinator
winterdienst in de persoon van Jacob van de Kolk. Hij is
tevens strooileider, samen met Martin van Leuven, Michael
van Leeuwen en Fred van Zutphen. Michael en Fred zijn dit
seizoen nieuw als strooileider en zijn in de afgelopen periode
opgeleid. Daarnaast zijn er ruim 100 medewerkers actief op
de strooiwagens. Dit zijn medewerkers van ACV, maar ook van
derden zoals de firma’s Vaarkamp, Hooijer, Simonsz, Schriek
en Hol, van Harten, Hardeman en enkele ZZP’ers.

3. Routebegeleiding & volgsysteem
Elk strooivoertuig is voorzien van een tablet met routebegeleiding voor de chauffeur. Ook is er op alle strooivoertuigen een
volgsysteem geïnstalleerd. Hiermee volgen we de strooiwagens
en zien we waar gestrooid is (en waar niet) en de hoeveelheden
gestrooid zout. Aan de hand van deze strooirapportages worden
eventuele klachten over het strooien geanalyseerd. Kijktip! In
het vorig winterseizoen hebben we samen met de leverancier
van dit systeem een film gemaakt. Bekijk het hier op YouTube!

De medewerkers zijn verdeeld in drie ploegen/ schema’s : 1
week actieve oproepdienst; 1 week “achterwacht” en 1 week
rust. De strooileiders draaien een 4 wekelijks schema: ze zijn
1 week actief, 1 week ‘achterwacht’ en hebben 2 weken rust.
Hiervoor is gekozen vanwege de intensiviteit en de verantwoordelijkheid die het strooileiderschap met zich mee brengt.

5. Communicatie
Voor het zesde achtereenvolgende seizoen vragen we met de
winterse campagne ‘Vanzelfsprekend in de winter’ aandacht
voor gladheidbestrijding. We informeren u regelmatig via
deze nieuwsbrief, zeker in geval van (extreem) winters weer.
Zo bent u op de hoogte en heeft u informatie waarmee u
eventueel de pers te woord kunt staan. U kunt altijd contact
opnemen met de afdeling Communicatie van ACV. We voorzien
u graag van actuele informatie.
Informatie voor inwoners
Blijf op de hoogte
Bij de afdeling communicatie van de gemeente
van het laatste nieuws:
is een artikel aangeleverd over de start van
@acvindewinter
het winterseizoen. Indien mogelijk wordt dit
artikel geplaatst op de gemeentepagina. Daarnaast
is er een verzoek om Facebook berichten en tweets
van @acvindewinter te liken of te delen, zodat we op
6. Contactpersoon ACV
deze manier inwoners op de hoogte brengen en houden.

Naam:
Email:
Tel.nr:

www.acv-indewinter.nl

Focus op voorlichting en educatie
De focus in de communicatie over gladheidbestrijding ligt dit
seizoen ook weer op educatie en voorlichting. Voor de groepen
zes tot en met acht van basisscholen hebben we een ‘winters’
lespakket beschikbaar. Hierbij bezoeken we een school met
een strooiwagen en geven we een interactieve presentatie.
Voor de groepen 1 t/m 5 is er een kleurplaat beschikbaar via
de website.

Vanzelfsprekend in de

