De motie werd in stemming gebracht. Voor waren: CDA en de
Partij Renkumse Dorpen. Tegen waren: VVD, D66, GL, PvdA,
Gemeentebelangen en RZS. Dus 4 stemmen voor en 18 stemmen
tegen, zodat de motie werd verworpen. Aanwezig waren 22 van de
23 raadsleden.

Motie Zoutbak Woonerven
De raad in vergadering bijeen op 20 december 2017
constaterende dat,
- inwoners van ‘n woonerf tevergeefs bij de gemeente trachten ‘n zoutbak geplaatst te krijgen;
- In het ACV draaiboek de uitvoering van de bestrijding van winterse gladheid in het
verzorgingsgebied Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen wordt beschreven en men de
gladheidsbestrijding aanpakt op de door de gemeenten aangewezen wegen en fietspaden,
die goed begaanbaar moeten zijn;
- het ACV, maar ook de gemeente Renkum wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de burger
door mee te werken aan het sneeuw/ijsvrij maken van hun woonomgeving;
- In het verleden Dorpsplatforms uit hun vrij besteedbare budget zoutbakken ter beschikking
gesteld hebben aan buurtjes waar niet gestrooid werd en de gemeente in overleg met de
Dorpsplatforms daarvoor criteria had opgesteld;
- aanvragen die aan de criteria m.b.t. aanwezigheid van senioren en hellend terrein voldeden
een zoutbak kregen, zodat de bewoners zelf de gladde gedeelten konden en kunnen strooien;
- nadat de dorpsplatforms op eigen benen zijn gezet zijn ook de budgetten zijn afgebouwd
waardoor de samenwerking met de gemeente ten aanzien van de financiering en plaatsing van
nieuwe zoutbakken is beëindigd;
- de kosten die met deze voorziening gemoeid waren conform beantwoording van vragen van
D66 en de PvdA inzake Strooibeleid in een bericht verzonden door de griffie d.d. 26 januari
2017 waren:
- Aanschaf zoutbak: € 150,- Zout per zoutbak/jaar: € 50,- Inzet personeel (transport, opslag, administratie, etc.): € 150,- Totaal: € 350,- per zoutbak.
is van mening, dat
• vooral oude woonerven een hoog percentage ouderen kent, alsmede gezinnen met kleine
kinderen en woonerven door de - vaak met bomen en dicht bij elkaar staande huizen omsloten ligging een langere tijd last ondervinden van opvriezend (deels) gesmolten sneeuw
of langdurig een ijzige onderlaag in tegenstelling tot doorgangswegen kennen;
• draagt het college op om inwoners van een woonerf, die erom vragen in het kader van de
zelfredzaamheid een zoutbak ter beschikking te stellen en te bezien om de dekking ervan
bijvoorbeeld te doen uit het gereserveerde budget in het MUP Meerjarenuitvoeringsplan
Verkeer en Vervoer, dat nog circa 135.000 euro aan ruimte kent, welk bedrag is ontstaan
doordat we minder hebben hoeven bij te dragen aan de provinciale reconstructie van de
Heidesteinlaan – N225 (Najaarsnota 2017 pag. 93);
en gaat over tot de orde van de dag.
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