
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doesburg, 23 oktober 2017 
 
 
Het College en fractieleden van de gemeente Doesburg 
Stadhuis Doesburg 
Phillipus Gastelaarstraat 2 
6981 BH Doesburg 
 
 
 
Geacht College en fractieleden, 
 
Onze hartelijke dank aan het College voor de reactie op onze brief aangaande 
het ondergrondse afvalbeleid van gemeente Doesburg. Echter zien wij ons 
genoodzaakt hier weer op te reageren aangezien de problemen voor onze 
doelgroep, chronisch zieken en gehandicapten, nog steeds spelen. Ook van 
vele ouderen bereiken ons de nodige verontruste signalen. 
 
Wat betreft onze eerste opmerking over informatieverstrekking geeft u aan dat 
geen enkele Doesburgse organisatie na het aannemen van het grondstoffen 
plan in de gemeenteraadsvergadering op 26 november 2015 hierover specifiek 
betrokken of geïnformeerd is. Dit staat echter haaks op de belofte van 
wethouder Fred Jansen in de commissievergadering van 11 november 2015 dat 
bewoners en wijkraden meegenomen zouden worden als het ging over het 
plaatsen van milieustraatjes en afvalcontainers in de wijken. Ons inziens 
hadden dan ook bewoners belangenorganisaties meegenomen moeten worden 
als ouderenbonden, BSMR en de SGRD. Helaas is dus niemand geïnformeerd 
en stond de aankondiging al in de krant op het moment dat de zes nieuwe 
containers werden ingegraven. 
 
Wat betreft het tweede deel van onze brief, de aantasting van de 
zelfredzaamheid, geeft u aan te verwachten dat de problemen voor invalide en 
minder valide bewoners op dezelfde wijze zal worden opgelost als in de 
binnenstad is gebeurd. Wij vragen ons dan af op welke wijze dit is gebeurd. Via 
mantelzorg, de huishoudelijke hulp of toch maar zelf met de moed der 
wanhoop de container te lijf. De wethouder gaat er teveel van uit dat de 
mensen elkaar helpen, al is dat zo, niemand kan verplicht worden tot 
mantelzorg, dat is een wettelijk gegeven. De gemeente heeft terdege wel een 
zorgplicht naar haar inwoners. 
 



Ook stelt u dat er met het boodschappen doen ook het afval weg gebracht kan 
worden. Op de Ooij gaat deze theorie niet op, bij de enige supermarkt daar 
staat geen afvalcontainer. Wat betreft uw argument dat afval het resultaat is 
van de boodschappen, deze gaat niet evenredig op. De boodschappen worden 
vaak voor enkele dagen gedaan, u geeft aan dat er gemiddeld een 60 liter zak 
per twee weken wordt weg gebracht. Een tas met boodschappen voor enkele 
dagen zal nooit een inhoud van 60 liter hebben. 
 
U vergeet hier een bijkomend probleem voor de bewoners van de Beinum en 
de Ooij bij, de afstanden tussen de containers zijn vele malen groter. Op de 
Beinum zijn er vier containers gekomen, op de Ooij maar twee. De containers 
die al in de Ooij stonden, staan bij flats en worden al volop gebruikt door de 
bewoners van deze flats. 
 
U ziet, wij zij nog lang niet gerust gesteld. Er zijn veel te veel geluiden van 
bewoners die zich zorgen maken over het nieuwe afvalsysteem. Wij hopen dan 
ook van harte dat wij dit alles toe kunnen lichten aan de wethouder en de 
gemeenteraad. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Jelle Berends – voorzitter SGRD 
Seringenlaan 76 
6982 CC Doesburg 


