SPELREGELS VOOR DE ACTIE “SLIK OP DE WEG”
1. Voorkom vervuiling van de weg door slik van de machine, tractor en wagen
te verwijderen voordat u de weg oprijdt. Realiseer u dat u altijd aansprakelijk bent
voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door uw vervuiling.
2. Wanneer onverhoopt vervuiling van de weg optreedt dient deze direct te worden
opgeruimd. Let daarbij ook op vervuiling van fietspaden in verband met valgevaar
voor fietsers.
3. Als er een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan als gevolg van vervuiling
van de weg, neem dan direct contact op met de wegbeheerder (zie onderstaande
telefoonnummers / doe geen melding per email!). Wegbeheerder en veroorzaker
bespreken samen hoe de vervuiling wordt opgeruimd.
4. Zet voor aanvang van de werkzaamheden slikborden neer, om weggebruikers te
wijzen op mogelijk gevaar.
Als het een weg van Provincie of Rijkswaterstaat betreft, doe hiervan dan
telefonisch melding bij de wegbeheerder. Op waterschapswegen is dit niet
nodig. Plaats de borden ongeveer 75 meter tevoren (in beide richtingen), op
veilige afstand van de rijbaan. Het plaatsen van deze borden ontheft u niet van uw
aansprakelijkheid. Zodra de weg weer schoon is, de borden direct weer
verwijderen (het onnodig laten staan van de borden doet afbreuk aan het effect
ervan!).
Degelijke borden met de hoogste reflectiegraad zijn te koop via de website
van LTO Commerce:
https://www.ltoledenvoordeel.nl/preventie/modderborden/slikbord/
5. Draag altijd een reflecterend veiligheidsvest wanneer u slik-borden langs de weg
plaatst of daar opruimwerkzaamheden moet verrichten.
6. Wanneer een wegbeheerder, zonder melding van de veroorzaker, geconfronteerd
wordt met een verkeersonveilige situatie ten gevolge van vervuiling, neemt hij
direct maatregelen. Er wordt melding gedaan bij politie en de weg wordt schoon
gemaakt. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de veroorzaker.
TELEFOONNUMMERS WEGBEHEERDERS EN POLITIE
Provincie Zeeland
0118-631080
Rijkswaterstaat Zeeland
0113-247500
Waterschap Scheldestromen
088-2461000
Meldkamer/service centrum politie
0900-8844

