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Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein is door een burger gewezen op de wijziging van het beleid met 
betrekking tot het afvalbeleid. Het is ons ter ore gekomen dat dit voor een bepaalde groep burgers 
problemen oplevert. Met ingang van 1 januari 2018 wordt er geen grof huishoudelijk afval aan huis 
meer opgehaald. Om te kijken of deze regeling inderdaad zo is, hebben wij navraag gedaan bij de 
afdeling Milieu en hebben wij onderstaande mail ontvangen. 
 
“In antwoord op uw mail: 
De gemeente Duiven heeft in 2017 besloten om vanaf 1 januari 2018 geen grof huishoudelijk afval 
meer op te halen aan huis. Omdat er van deze regeling nauwelijks gebruik werd gemaakt. 
Bij handhaving van de regeling zou het tarief per adres erg hoog worden, voor de gemeente én voor 
de inwoner. 
  
Grof huishoudelijk afval kan worden gebracht bij het Afvalaanbiedstation. 
Herbruikbare goederen en ook elektrische apparaten/witgoed (ook als ze het niet meer doen) kunnen 
gratis worden gebracht en ook gratis worden opgehaald door kringloopbedrijf 2Switch. 
Zie ook https://www.duiven.nl/afval-ophalen-aan-huis 
  
Grof vuil wordt wel door particuliere bedrijven opgehaald zoals Suez. Particulieren kunnen hier een 
big bag of container bestellen voor o.a. grof vuil of bouw en sloop afval. 
Zie bijv. https://www.bouwbakkie.nl/ , dit is meer bedoeld voor bijv. verbouwingen, grote 
opruimingen. 
  
Waarom uw eerste mail niet bij het “team afval” terecht is gekomen kan ik niet zien. 
Wel zal ik uw mail nog intern doorsturen met de vraag hoe dit kan.” 
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Vanuit de overheid, dus ook vanuit de gemeente Duiven, wordt erop aangestuurd dat ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Dit betekent dat er een aantal 
voorzieningen aanwezig moeten zijn om dit mogelijk te maken. Door de vergrijzing zal het aantal 
ouderen toenemen. Het is bekend dat met het ouder worden ook beperkingen op gaan treden. 
Mensen worden minder mobiel, moeten gebruik gaan maken van een rollator of een scootmobiel. 
Ook kan door een verminderde mobiliteit door bijvoorbeeld het niet meer bezitten van een geldig 
rijbewijs of een auto het afleggen van afstanden een probleem worden. In onze gemeente zal de 
vergrijzing in de toekomst alleen maar toenemen, hetgeen betekent dat zit soort problemen ook in 
omvang groter zullen worden. 
 
Daarnaast is er een grote groep burgers met een fysieke of geestelijke beperking die ook 
gebruikmaken van deze voorzieningen. Beide doelgroepen zijn aangewezen op mensen uit hun 
nabije omgeving of op mantelzorgers. Burgers die niet terug kunnen vallen op hun directe omgeving 
hebben een ‘groot’ probleem bij het aanbieden van grof huishoudelijk afval dat niet opgehaald kan 
worden door een kringloopwinkel of gerecycled kan worden. Om die reden vinden wij het als RvSDD 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat er voor deze doelgroepen naar een passende 
voorziening wordt gezocht. 
 
De argumenten dat er weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid en dat het te duur wordt 
om per adres grof huishoudelijk afval op te halen vinden wij geen reden om het beleid aan te passen. 
1. Alle burgers binnen de gemeente Duiven moeten ergens het grof huishoudelijk afval kwijt 

kunnen. Door de vergrijzing zal de vraag om grof huishoudelijk afval aan huis op te halen alleen 
maar toenemen. 

2. Als de kosten van het ophalen van grof huishoudelijke afval bij deze burgers, vanuit het 
solidariteitsbeginsel wordt doorberekend in het bedrag voor de totale afvalkosten zal dit een 
minimale verhoging voor iedereen betekenen. 

 
Wij adviseren uw College dan ook om het beleid zodanig te wijzigen dat burgers met een beperking 
en/of ouderen wel de mogelijkheid krijgen om grof huishoudelijk afval op te laten halen. Daarnaast 
willen wij benadrukken dat aanpassing van het ophalen van grof huishoudelijk afval perfect past 
binnen de doelstellingen van het VN-verdrag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
 
 

 


