
 
Onderstaand stuk is tijdens de raadsvergadering van 13-12-2010 ingebracht door Lokaal 
Alternatief. ( rondvraag ) 
 
De laatste tijd is er veel discussie gevoerd over het strooien van zout. In één adem werden 
‘burgerparticipatie’ en ‘eigen initiatief’ genoemd.  
Het schoonhouden van eigen stoep zou eigenlijk gewoon goed moeten worden. Allemaal 
onder het motto ‘Iedereen doet mee’, een lang en moeizaam traject om dit bij iedereen tussen 
de oren te krijgen. 
Als ik dan kijk naar de stoep voor het gemeentehuis ( van de grote parkeerplaats richting 
hoofdingang), alwaar we vorige week allemaal overheen hebben geglibberd met alle risico’s 
van dien dan moeten we ons als gemeente eigenlijk diep schamen.  
 
Antwoord burgermeester Zomerdijk; Ik moet erkennen dat dit zo is en dat dit absoluut niet 
meer mag gebeuren. Wanneer wij de burger oproepen om haar eigen stoep schoon te houden 
dan moet de gemeente op z’n minst het goede voorbeeld geven. 
 
 
 
 Daarnaast vinden wij als LA het volgende nog zorgelijker; ( deze vraag is door Lokaal 
Alternatief gesteld in de rondvraag tijdens de raadsvergadering 13-12-2010) 
 

- Iedereen weet zich nog te herinneren dat we tijdens de vorige winter een enorm te kort 
hebben gehad aan strooizout en dat op het eind van vorige winter het strooizout 
hoofdzakelijk uit zand bestond. Je zou zeggen dat we hieraan hebben geleerd en dat er, 
gebaseerd op de ervaringen van de winter 2009/2010 afdoende maatregelen worden 
genomen om dit debacle te voorkomen. 

- Wanneer wij goed zijn ingelicht hebben we als gemeente Duiven zo’n 175.000 kilo 
zout ingekocht maar… daar zijn we nu alweer zo goed als doorheen.. terwijl de winter 
nog moet beginnen. We gaan nu alweer flink mengen met zand.  

- Ook hebben we begrepen dat we onlangs als gemeente een soort garantie contract 
hebben afgesloten voor meer zout maar hierbij geldt dat, wanneer de ‘provincie’ het 
zout harder nodig heeft je als gemeente gewoon kunt fluiten naar je zout, ondanks 
contract……. 

- Tot slot is ons ter ore gekomen dat we ons wel goed hadden kunnen voorbereiden door 
meer zout op te slaan dan die 175.000 kilo maar dat we daar vanaf hebben gezien 
vanwege 5 euro opslagkosten per 1000 kilo. ( 175 x 5 euro = 875 euro)  Wij hopen dat 
deze 875 euro niet de reden is geweest om het risico maar voor lief te nemen dat een 
deel van de winter wederom nagenoeg zonder strooizout zitten in onze gemeente. 

 
Antwoord burgermeester Zomerdijk; - ‘Het college zal hier zsm schriftelijk op antwoorden’. 
 


