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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,  
 
Helder Helmond heeft een paar vragen naar aanleiding van het strooibestek van Helmond. 
In Helmond-Noord ligt het Peppellaantje, deze is toegankelijk voor zowel voetgangers als fietsers. Het 
Peppellaantje is een verbindingspad voor iedereen vanuit de wijk, naar winkelcentrum De Bus. Ook de 
ouderen en mindervaliden maken veel gebruik van deze veilige verbinding. 
Door sneeuwval worden de inwoners afgesloten van de buitenwereld en kunnen daardoor niet zelfstandig 
hun boodschappen gaan doen. Het Peppellaantje is dan onbegaanbaar. 
Ook de Zonnedauwsingel schijnt erg gevaarlijk te zijn voor schoolgaande jeugd, die de fietsersbrug als 
verbinding gebruiken naar school, en de fietsersbrug zelf wordt ook niet gestrooid. 
 
Nu heeft Helder Helmond de volgende vragen: 

1. Waarom wordt het Peppellaantje wel geveegd als een fietspad maar niet gestrooid? 

2. Kan ’t Peppellaantje opgenomen worden in het strooibestek om deze belangrijke verbinding sneeuw 

en ijsvrij te maken, zodat iedereen hier veilig gebruik van kan blijven maken? 

3. Kan er gekeken worden naar de veiligheid van de Zonnedauwsingel ,voor de schoolgaande jeugd 

en de fietsersbrug zodat daar minder valpartijen gebeuren? 

4. Zijn er in Helmond nog meer van deze bijzondere verbindingspaden die de aandacht verdienen? 

 
Wij zien graag uw reactie tegemoet. 
 
Namens de fractie van Helder Helmond 
Gemeenteraadslid  Alexandra van der Zee 
 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u het volgende mede: 
 

1. Waarom wordt het Peppellaantje wel geveegd als een fietspad maar niet gestrooid? 

2. Kan ’t Peppellaantje opgenomen worden in het strooibestek om deze belangrijke verbinding sneeuw 

en ijsvrij te maken, zodat iedereen hier veilig gebruik van kan blijven maken? 

In Helmond wordt de gladheid bestreden op wegen en fietspaden die onderdeel uitmaken van het 

hoofdwegennet of het fietsnetwerk.  Het Peppellaantje maakt geen onderdeel uit van een van beide 

netwerken. Daarom wordt er geen gladheidsbestrijding uitgevoerd. 

3. Kan er gekeken worden naar de veiligheid van de Zonnedauwsingel, voor de schoolgaande jeugd 

en de fietsersbrug zodat daar minder valpartijen gebeuren? 

De Zonnedauwsingel en de fietsburg (Bloemvelderbrug) zijn beide opgenomen in een 

gladheidbestrijdingsroute en worden dus gestrooid. Echter, wanneer er een strooiactie is uitgevoerd 

betekent dit niet automatisch dat het niet meer glad is. Voor een goede dooiende werking moet het 
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zout worden ingereden zodat het zich vermengt met het vocht of sneeuw op de weg. Weggebruikers 

en fietsers moeten er rekening mee houden dat het toch glad kan zijn, ook als er gestrooid is.  

4. Zijn er in Helmond nog meer van deze bijzondere verbindingspaden die de aandacht verdienen? 

Met de beschikbare middelen voor gladheidsbestrijding moeten we prioriteiten stellen. Daarom is 

gekozen voor het strooien van op het hoofdwegennet en het fietsnetwerk. 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 
 


