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Aanmelden

Wilt u meedoen met de Actie Sneeuwschuiver? Neem dan contact op met uw 

wijkcoördinator.  Of sluit u zich aan via bijgevoegde antwoordkaart. Doe het 

wel snel, want OP = OP!

Actie Sneeuwschuiver: 
laat ons maar schuiven!

WIJeindhoven

Deze actie sluit aan bij WIJeindhoven, het nieuw sociaal beleid van de 

gemeente. De eigen kracht en verantwoordelijkheid van Eindhovenaren bij 

het oplossen van problemen staan hierin centraal. Maar ook hun leefomgeving 

en sociale netwerk. Met andere woorden: hoe kunnen familie, vrienden of 

buurtgenoten hulp bieden en hoe kan de gemeente daarbij ondersteunen?



Actie Sneeuwschuiver: laat ons maar schuiven!

Begaanbare stoepen en routes naar belangrijke plekken in de buurt, ook als er veel 
sneeuw ligt en het glad is. Daar kunnen bewoners en de gemeente via de ‘Actie 
Sneeuwschuiver: laat ons maar schuiven!’ samen voor zorgen.

Extreme winters
Extreme winters, met strenge vorst, veel sneeuw en gladheid. We krijgen er in de 

toekomst steeds vaker mee te maken. En hoewel de gemeente in zo’n geval maar liefst 

1500 kilometer aan wegen, straten, busroutes, fietspaden en pleinen ijsvrij probeert te 

houden, is dit niet voldoende. Mensen die minder mobiel zijn, senioren en mensen met 

een beperking hebben er veel last van en zijn hierdoor vaak noodgedwongen aan huis 

gekluisterd. Dat willen we in de toekomst anders aanpakken! De gemeente is helaas 

niet in staat alles sneeuwvrij te houden. Maar sámen kunnen we er wel degelijk iets aan 

doen. Helpt uw wijk/buurtorganisatie ook mee? 

Actie Sneeuwschuiver: u organiseert, 
de gemeente faciliteert 
Bewonersorganisaties bedenken een plan voor 

hun wijk: hoe, waar (welke looproutes, bijzondere 

locaties) en welke acties willen ze samen met 

buurtbewoners uitvoeren. De gemeente stelt een 

groot aantal goede sneeuwschuivers (geen zout) 

beschikbaar aan bewonersorganisaties die de 

stoepen in hun buurt sneeuw- ijsvrij willen maken. 

Met behulp van flyers worden de acties in de buurt 

aangekondigd. De gemeente zorgt voor deze flyers 

om aandacht en natuurlijk hulp voor de acties te 

vragen bij buurtbewoners. 

Wat vragen wij van de bewonersorganisatie? 
b Het maken van een plan voor uw actie(s) en de wijkcoördinator van de 

 gemeente daarvan op de hoogte stellen.

b Het regelen van een opslagplaats voor de sneeuwschuivers. 

b Door te geven aan de gemeente hoeveel sneeuwschuivers u denkt nodig te  

 hebben (maximaal 40).

b Het rondbrengen van de flyers met informatie over de ‘schuifacties’ (huis-aan- 

 huis).

b En natuurlijk het sneeuwruimen zelf samen met buurtbewoners. 

Effecten
b Begaanbare en veilige looproute’s in uw wijk of buurt. 

b Goede bereikbaarheid van uw buren, winkels, gezondheidscentra, scholen,  

 enz..

b Minder ‘aan huis’ gekluisterde mensen.

b Versterking sociale cohesie in uw buurt.

b En... grote waardering van uw buurtgenoten!

Dus kom op voor en met uw buurtgenoten en doe mee met de Actie 
Sneeuwschuiver: laat ons maar schuiven! 


