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       Ouderkerk aan de Amstel, 1 maart 2011 

Aan het college van b&w 

van de gemeente Ouder-Amstel 

Postbus 35 

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel 

 

Betreft: ophalen van grofvuil in Ouder-Amstel 

 

Geacht College, 

Vanaf het begin van dit jaar wordt het grofvuil in onze gemeente niet langer gratis 

opgehaald. Volgens de nieuwe beleidregels moet er voor iedere kub of een deel daarvan  

€ 35 worden betaald. Het zelf brengen van de goederen naar de twee gemeentelijke 

milieudepots blijft wel gratis.  

De WMO/Wwb-adviesraad zou kunnen leven met deze maatregel als iedereen in de 

gelegenheid wordt gesteld om zelfstandig zijn grofvuil naar de milieudepots te brengen. Het 

is algemeen bekend dat een groep inwoners van deze gemeente helaas niet in staat is om 

dat zelfstandig te doen. Het betreft hier vooral de ouderen, de mensen met een beperking 

en andere doelgroepen die om een andere gegronde reden het grofvuil niet zelf kunnen 

wegbrengen. 

De adviesraad vindt het onrechtvaardig dat deze kwetsbare groep inwoners door deze 

maatregel extra wordt getroffen en doet een beroep op het college hen te ontzien. Het is 

wellicht mogelijk om deze burgers aan de hand van vastgestelde criteria in de kosten 

tegemoet te komen of als uitzondering op de regel de vergoeding kwijt te schelden. 

De adviesraad vraagt tevens aandacht voor het inzamelen van het plastic afval in de 

gemeente. Voor een aantal inwoners is het niet mogelijk om dit naar de gemeentewerf 

(milieudepots) te brengen. In 2008 is geadviseerd een extra  inzamelcontainer voor plastic 

afval te plaatsen bij de bestaande papier-, kleding- en glasbakken.  Blijkbaar heeft het 

college geen kans gezien om dit advies op te volgen.  

In de toekomst zou de adviesraad graag van een dergelijke beleidsverandering op de 

hoogte gesteld worden.  

De adviesraad ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

A.M.J. Goudriaan 

Secretaris Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel  


