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Beste Raadsleden,

Graag wil het Apcg reageren op het raadsvoorstel Afvalkoers 2022-2026 "Arnhem Schoner".
Het gescheiden inzamelen van GFT afval biedt perspectief om de hoeveelheid restafval te reduceren. 
Ook mensen uit onze achterban willen hieraan bijdragen.
De huidige GFT-containers zijn echter niet toegankelijk voor mensen in een handbewogen rolstoel. 
De opening is te hoog om het afval in te werpen.
Dit betekent dat zij niet zelfstandig hun afval kunnen wegbrengen en afhankelijk daarin zijn van 
anderen, of het afval niet kunnen scheiden. 
In de periode van Diftar zorgde dit voor ongelijkheid als het gaat om kostenbesparing. 
Hierover hebben we verschillende klachten gehad. Samen met inwoners hebben we meerdere malen 
op locatie de situatie bekeken met de gemeente en de knelpunten ook besproken met de 
wethouder.
Als in het centrum de inzameling via citybins verdwijnt, zijn mensen daar helemaal aangewezen op 
de GFT-containers.
Er is tot op heden geen adequate oplossing gevonden. Er zijn wel toegankelijke containers op de 
markt, maar die zijn veel duurder. 
Wij pleiten er voor dat er een toegankelijke oplossing komt, voordat motie 19M38 als afgedaan 
wordt beschouwd.

Ook bij de andere containers is de toegankelijkheid niet overal in orde. Op een aantal plekken in de 
wijken zijn containers geplaatst op stoepen zonder op/afritje. Of ze zijn zo geplaatst dat er geen 
opstelruimte is voor een rolstoel of scootmobiel. Teams leefomgeving zouden dit kunnen controleren 
en actie opnemen. 

Met het stoppen van Diftar zijn er minder bijplaatsingen van vuilniszakken bij de containers, maar 
nog wel van grof vuil. De bijplaatsingen kunnen problemen opleveren voor inwoners met een rolstoel 
die daardoor niet bij de containers kunnen komen. En voor inwoners met een visuele beperking die 
bijplaatsingen bij de containers en op de stoep niet kunnen zien. Dit kan oriëntatieproblemen 
opleveren of iemand kan zich bezeren. Ook kan dit gevaarlijke situaties opleveren voor een 
geleidehond/hulphond. Het blijft dus belangrijk hier op te handhaven en in de wijken aandacht voor 
te vragen (bewustwording).
Daarnaast willen we benadrukken dat het belangrijk is dat de containers regelmatig geleegd worden. 
Iemand met een visuele beperking leert wel de route naar de containers, maar kan als deze vol zit, 
niet zomaar een andere container vinden.  

Ten slotte is het belangrijk dat er ook inwoners met een beperking in de klankbordgroep zitten. Als 
Apcg willen wij hier ook graag bij betrokken blijven.

Met vriendelijke groet,

M. van den Broek
Voorzitter Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg)


