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PERSBERICHT
ZACHTE WINTER GOED VOOR GEMEENTEFINANCIËN
De start van de lente brengt ook goed nieuws voor de gemeentefinanciën. Door de
zachte winter is er aanzienlijk minder strooizout verbruikt. Concreet betekent dit voor
de gemeente Riemst een kostenbesparing van 65 procent. Dankzij deze besparing
heeft de gemeente meer ademruimte voor nieuwe investeringen.
Tijdens de afgelopen winterperiode van november 2014 tot en met maart 2015 is er 60 ton
strooizout verbruikt op de gemeentewegen in Riemst. Samen met de loonkost van de
medewerkers van de Technische Dienst, die instaan voor de strooidienst, en de opslagkost
van het strooizout, is dat goed voor een prijskaartje van bijna 14.000 euro.
Mark Vos, burgemeester: "Voor de aankoop van strooizout voorzien we jaarlijks 40.000 euro
in onze begroting. Daarmee kunnen we als gemeente 400 ton strooizout aankopen en
opslaan. Dankzij de zachte winter, besparen we dit jaar dus goed 65 procent of 26.000 euro.
Deze meevaller laat ons toe om nieuwe investeringen te doen."
Ook de winterperiode 2013-2014 was een opsteker. Toen werd er in Riemst 20 ton zout
gestrooid. Dat kostte de gemeente net geen 10.000 euro, een besparing van 75 procent op
de voorziene uitgave.
Mark Vos, burgemeester: "Doordat we minder uren aan strooien moeten besteden, kunnen
we onze mensen ook inschakelen op andere projecten. Daarnaast betekent een zachte
winter ook een kostenbesparing op het onderhoud van ons wegennet. Middelen die we
anders moeten inzetten om het wegdek te herstellen na schade door strooizout en
vriesweer, kunnen we nu inzetten op preventief onderhoud van het wegennet."
Ter vergelijking: in de winterperiode 2012-2013 werd er 390 ton zout gestrooid op de
gemeentewegen in Riemst, kostprijs 57.000 euro.
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