Winter
De winter staat weer voor de deur. Als het glad wordt strooit de gemeente de straten. De
stoepen worden niet meegenomen

1. Maakt u uw eigen stoep sneeuwvrij/ minder glad?
.
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Maar niet met zout, dat is slecht voor de honden, heb zelf `n hond, niemand denkt
aan die arme hondenpootjes....
Ook de oprit--ca 15 mtr-- stoep en stoep van onze buurvrouw (89) zelf 86 plus: in de
straat weinig mensen die schoonmaken en/of je helpen
Niet meteen, omdat de sneeuw zo mooi is. En daarna maak ik alleen een smal paadje
vrij, niet de hele stoep.
Als rolstoeler kan ik mijn stoep niet schoon houden.
Ik woon in een 55+appartement en de stoep wordt sneeuwvrij gemaakt
Ik woon in een flat, waar niemand iets doet. Vroeger maakte ik de stoep sneeuwvrij,
maar nu ben ik lichamelijk niet meer ertoe in staat.
Doe je het niet dan is het gevaarlijk ook voor anderen.
Sinds ik op mijn huidige adres woon, heeft het nog niet gesneeuwd
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2. Als je een locatie mag aangeven waar meer gestrooid mag worden, welke
locatie zou u dan willen adviseren?



































Alle fietsstroken en fietspaden. De auto heeft ten onrechte meestal prioriteit maar ik vind de
kans op letsel door gladheid op fietspaden minstens zo groot zo niet groter.
Alle openbare hoofdwegen
Bergje, liggend tussen Kruisstraat en Breemakkergaard in Heer/Eyldergaard!
Biesland Binnenwegen
Bij Jeroen Janssen voor de deur, aan de Bloemenweg.
Bij mij wordt niet gestrooid. In de Heeg alleen grotere doorgaande straten.
Bij seniorenwoningen
Bij winkels
Binnenwegen in de dorpskern
Binnenwegen. Voor mijn werk moet ik daar altijd zijn. Vervelende gevaarlijk als er niet gestrooid
is
Boschstraatkwartier
Bosscherveld
Brandgangen ruimt niemand iets op.
Buitenwijken
Capucijnenstraat deze wordt intensief gebruikt als toegangsstraat naar het centrum maar niet
alleen de straat ook de stoepen moeten sneeuw en ijsvrij worden gehouden daar dit nooit
gebeurd zijn de stoepen vaak spiegelglad en lopen mensen op de straat en krijg je als
autobestuurder een klap erop omdat men denkt dat je in een wandel gebied rijd het is mij
overkomen ondanks dat we maar stapvoets reden om in de garage tegenover de voormalige
brandweer te komen
Daar waar ouderen kunnen vallen.
De 'rondweg'(Meendaal-Borghaag-Cuyleborg) in de Heeg
De fietspaden (2x)
De fietspaden en wegen waar geen bussen rijden mogen ook gestrooid worden
De fietspaden in het algemeen.
De kleine binnenstraten. Er wordt vrijwel alleen op de hoofdstraten gestrooid, binnendoor
vrijwel nooit.
Heb al een paar jaar zelf maar wat gestrooid omdat het gewoon te gevaarlijk was.
DE stoep richting bus
Gemeente Meerssen strooit beter. Kan Maastricht iets van leren.
Door de gehelebuiten buurten van de stad en wat minder op het marktplein
Doorgaande wegen binnen een wijk, niet alleen de bus routes!
Elisabeth Gruyterstraat. Zowel straat als stoep is een hellingbaan. In de flat wonen merendeels
ouderen vaak met rollator.
Er moet meer zout op slakken gestrooid worden! :-)))
Fiets en voetgangers paden
Fietspad Hubertuslaan
Fietspad theresiapad/ bruggetje
Fietspaden (14x)
Fietspaden !!! Begin met strooien en schoonmaken fietspaden ipv de rijwegen. Fietsers gaan nu
het risico van vallen uit de weg en kiezen voor de rijbaan en dat maakt het nog gevaarlijker.
Fietspaden bij de rotondes Tongerseplein, Emmaplein, maar ook de ventwegen bij o.a. Prins
Bisschopsingel, Hertogsingel.
Fietspaden bij Emmaplein en Tongerseplein rotondes. Afgelopen jaar zelfs meerdere malen 's
ochtends politie aanwezig geweest om te waarschuwen voor gladheid.
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Fietspaden en de toegang naar de school en omgeving in belfort.
op het schoolplein is het dan een ijsbaan dat zal de school moeten doen maar men verzuimd dat
te doen.
Daarbij de stoep richting gymzaal dat pad wordt door omwonenden gebruikt om zo naar de
winkels en kerk te gaan.
Fietspaden tijdig strooien
Fietspaden want die zijn er kwetsbaar
Fietspaden, van ellende fiets ik vaak op de rijweg.
Fietspadenen en stoepen vooral rondom bushaltes
Graag bij mijn voordeur strooien. Claudiushof 3A, 6215EZ Maastricht
Het kan allemaal wat eerder, zie de gemeente Meerssen.
Heuveltje DR Bakstraat, Elisabeth Gruyterstraat.
Zeer gevaarlijke situaties kunnen hier ontstaan
Heuveltje in de Gruyters straat
Hoofdwegen en fietspaden
Hoofdwegen in de stad en toegangswegen naar de stad.
Ik vind dat in mijn wijk Daalhof en op de Hoofdwegen bijzonder goed wordt gestrooid, maar de
binnenwegen mogen ook wel wat aandacht krijgen. Na enige dooi overdag en s' nachts weer
vorst zijn de binnenwegen vaak ijsbanen.
In Campagne op de straten met hellingen.
In de woonerven
In de zijstraatjes.
In zijn algemeen de fietspaden. Specifiek het fietspad in de bypass van tongerseplein is altijd
extreem glad, glad gesleten asfalt en helling van fietspad helpen hier aan mee.
fietspad oversteek bij beide krullen van de kennedybrug zijn altijd door aflopend smeltwater
extreem glad.
Kennedybrug fietspad,mar ook nu de bladeren harstikke glad is het met natte weer.
Kleinere straten in woonwijken. Overal waar mensen fietsen.
Kruisingen en afslagen van fietspaden
Meer strooien op de fietspaden.
Nabijgelegen Trianonstraat was eerder in 2016 pas erg laat sneeuwvrij
NIET strooien in speelstraten
Nvt
Onze straat de Hazelaarhoven
Op bruggetjes/bruggen zoals (de trappen van) de Hoeg Brögk en het bruggetje over de Jeker
tussen Biesland en Sint Pieter.
Op de binnen wegen , woonerf
Op de stoepen tussen de percelen met minder dichte bebouwing.
Op die fietspaden waar ook mensen met een mobiel gebruik van maken.
Op stoep waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
Veeg plicht weer invoeren.
Oud caberg
Paden van parken zodat mensen kunnen blijven wandelen zonder valpartijen
Prof.pieter willemsstraat
Redemptielaan, het onderste deel van omhoog loopt
Rondom parkeerterrein ah scharnerweg
Sommige doorgaande binnenwegen. En een TIP: maakt aan bewoners eens duidelijk dat ze de
sneeuw van hun stoep/oprit niet op de openbare weg vegen. Er is vaak geen doorkomen aan met
alle gevolgen van dien!!
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Stadspark
Steile wegen als hovenstraat en st josephstraat. Binnen de wijken hoeft van mij verder niet
gestrooid te worden.
Stoepen, kruispunten en rotondes waaraan geen woonhuizen liggen
Straatjes Malberg patio's, geen of heel weinig stoep zodat je niet de straat op kan!!
Straten in Belfort.
Straten in Heer.
Tafelstraat en Stenen Brug
Trottoirs winkelstraten
Tussen wegen in bebouwde kom
Viaduct De Heeg Steijnboeckel
Voor bejaarde huizen en winkels
Vooral de fietspaden met ^rood^ asfalt!!
Waar veel ouderen wonen zoals in de buurt van bejaarden of verzorgingstehuizen
Wandelpaden (voor hondenbezitters)
WC De Roserije, vooral het bergje
Woonerven.
Zijstraatjes Belfort
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