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Ouderkerk aan de Amstel, 12 september 2013
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1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Onderwerp: aanvulling advisering afvalbakken systeem

Geacht College,
Het college heeft de Wmo/Wwb-adviesraad gevraagd om mee te denken over het nieuwe
afvalbakken systeem. Een aantal van onze leden heeft meegewerkt aan de beoordeling
van het type afvalcontainer.
Er was slechts een keuze te maken over de opening van de afvalbak, niet over de kleur of de
vorm. Helaas telde de score in deze ronde maar voor 20% mee. Bovendien werd ons verteld
dat de levertijd en de prijs meer de doorslag zullen geven dan de kwaliteit en de
toegankelijkheid. Dit vinden wij een teleurstellende gang van zaken.
De adviesraad wil graag de volgende punten bij u onder de aandacht brengen.
1. Bij het plaatsen van de containers dient extra aandacht uit te gaan naar de
bereikbaarheid. Er moet voldoende ruimte zijn om met een scootmobiel, rolstoel of
rollator door middel van op- en afrij stroken ongehinderd bij de opening van de afvalbak
te komen. Er is een vrij liggend vlak van minimaal 1.50 bij 1.50 meter ter hoogte van de
inwerp-opening nodig om de vuilniszak in de afvalbak te kunnen deponeren.
2. De adviesraad dringt erop aan om burgers met een visuele beperking tegemoet te
komen. Te denken valt aan een sticker die goed voelbaar is. Ook de logische volgorde
van de containers op een centrale locatie zou een goede hulp kunnen zijn.
3. De adviesraad adviseert een parkeerverbod in te stellen (bijvoorbeeld met een gele
stoeprand) ter plaatste van de op- en afritten naar de container(s).
De adviesraad hoopt dat u bij de inrichting en de uitvoering van de werkzaamheden
rekening wilt houden met deze aandachtspunten.
Uiteraard zijn wij bereid u nader te informeren.
met vriendelijke groet,

A.M.J. Goudriaan, secretaris Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel

