Winter
De winter is aangebroken. Als het glad wordt worden de straten door de gemeente
gestrooid. De stoepen worden niet meegenomen.

1. Maakt u uw eigen stoep sneeuwvrij/ minder glad?
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Ik heb geen stoep
voor huis




Als het ijzelt op sneeuw dan niet, anders altijd.
Dit lijkt me vanzelfsprekend. Je hebt er zelf ook voordeel van
Mis de keuze: bijna altijd, soms ben ik op mijn werk en doe ik het later
Dakterras dat gedeeld wordt met medebewoners van het gezamelijke
dakterras.
Maak ook wel gebruik van het middag zonnetje.
Niet dagelijks in de gelegenheid dit meteen in ochtend re doen.
Zou handig zijn als de straat ook gestrooid zou worden. Woon in de
Beukenlaan waar NIET gestrooid wordt.
Bij brievenbussen is dit oa een groot probleem!!!!!
Maken wel een deel van de straat schoon zodat mensen veilig voor ons
huis langs kunnen lopen.

2. Als je één punt mag aangeven waar meer gestrooid mag worden, welke
punt zou u dan willen adviseren?




opde fietspaden
10
Alle openbare ruimte aansluitend aan wooneenheden van ouderen. Zeker voor onze
dementievriendelijkef gemeente is dit bijna een MUST!! op dit moment laat dit sterk te wensen
over.
1










































Alle voet en fietspaden
Bergweg
Beukenlaan!!
Bij alle openbare gebouwen
Bij de aanleunwoningen van het schuttersveld aan de Westsingel
Bij ouderen / bejaardenwoningen
Binnen de wijken
Binnenwegen in de wijken
Binnenwegen zoals blauwververstraat ,vollenbergstraat en diverse andere straten in veltum
Brievenbussen, zowiezo in het centrum, dit is toch een algemene kwestie
Crematorium venray
De binnen wegen
De binnen wegen van venray- de zijwegen aan de doorlopende wegen
De parkeerplaats achter het wijnhuis
De pleinen
De rotondes naar en in de Wijk de Brabander. Ik bedoel vooral het fietspad. Is echt spiegelglad...
De Schoevert Wanssum
wegen in dorp, zijn erg gevaarlijk omdat er altijd auto's langs geparkeerd staan en al erg smal is.
De stoepen van de Gasstraat en zeker die van de Raadhuisstraat
De voet en fietspaden
De wegen in de wijken ook strooien. Niet alleen de 'grotere' wegen.
Dit is het gouden leeuwpleintje vanaf de Action tot en met Albert Heijn,
Het was schuifelen
Doorgaande stoepen
Doorgaande wegen in wijken.
Eindstraat, vóór het museum
Er zijn huizen waar de regenpijpen op de stoep afwateren, bv de Gassrtaat. Als het vriest wordt
het spekglad op de stoep daar. Dit is erg gevaarlijk voor nietsvermoedende voetgangers. Hier zou
gestrooid moeten worden.
Fietspaden (2x)
Fietspaden in zijn algemeen
Gewoon in de wijken alles strooien
Gouden Leeuwplein (2x)
Groenewoltsepad
Haammakerstraat stuk van Dakdekkerstraat tot Weg in Den Berg.
Vooral voor ingang parkeerplaats bij Aldi en ingang parkeerplaats 1ste flat Haammakerstraat.
Hoofdstraten in de oranjebuurt
Huisartsen praktijken
Ik kan niet één punt noemen, ik vind dat er structureel meer gestrooid zou moeten worden, het
is nu voor ouderen heel moeikijk om de deur uit te gaan als er sprake is van gladheid.
In de wijken (2x)
In de wijken binnen de singels.. valt ook onder de naam centrum. en verder verloopt het goed
vind ik
In de wijken zelf met name de oranjebuurt waar veelal wat ouderen wonen
In de woonwijken en niet alleen de doorgaande wegen.
Denk eens aan de mensen die slecht ter been zijn, onze bejaarden die met sneeuw, gladheid niet
naar buiten kunnen/durven.
In wandelgebieden en fietspaden
In wijken dan de doorgangswegen. Plaatsen waar de zon nooit komt blijven vaak glad
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Ja, de Grotestraat en het fietspad voor het kunstencentrum
Julianasingel goed bijhouden
Kardinaal van rossumstraat. Wordt NOOIT gestrooid!
Kleinere straten in de wijken worden niet of zelden gestrooid
Matterhornlaan.
Meer in de wijken en niet alleen de door gaande wegen
Mijn eigen straat de Koningskaars. Wordt nooit gestrooid!!!!
Ook de niet doorgaande straten strooien
Op de alde weg , en die hele wijk !!
Op de binnenwegen in de wijken. Bijv. de Helfrichstraat wordt spekglad. Levensgevaarlijk!!!
Parkeerplaats ziekenhuis
Parkeerplaatsen (3x)
Soms denk ik wel aan de trottoirs in het centrum
Stoep
Stoepen loop paden
Stoepen rondom ziekenhuis naar parkeerplaáts toe
Stoepen,,en de straten van de wijk
Straten met klinkers in woonwijken.
Strooien kan beter
Toegang tot de kerken met name de voetpaden
Uit ervaring vorige winters bij patiowoningen en Clara Wichmannstraat waar veel ouderen
wonen.
Uitvalswegen in het centrum
Voetpaden rondom het centrum. Men moet van de parkeerplekken wel veilig richting centrum
kunnen lopen
Voor bejaardenwoningen
Vooral in bochten
Voornamelijk bij de ouderen
Wegen in bebouwde kom in de wijken
Zeker de straten naar centrum Wilhelmina straat ,kleine straat,weg naar parkeergarage
Wilhelminastaete belachelijk dat deze niet gestrooid wordt de beste parkeergarage van Venray
en aan de weg er naar toe wordt niets gedaan.Groot verantwoordelijkheid voor de gemeente
Zeker in buurten waar veel ouderen wonen
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