
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Doesburg, 25 september 2017 

 
 

Het college en fractieleden van de gemeente Doesburg 
Stadhuis Doesburg 

Philippus Gastelaarsstraat 2 

6981 BH Doesburg 
 

 
Geacht College en fractieleden, 

 
De Gehandicaptenraad Doesburg e.o. heeft via de krant moeten vernemen van 

uw beslissing over de komst van het nieuwe restafvalsysteem in Doesburg.  
De Gehandicaptenraad is hierbij door u gepasseerd en overvallen met uw 

plannen. 
Ook de Doesburgse inwoners zijn onaangenaam verrast, de raad wordt op 

straat geconfronteerd met hun boosheid en verontwaardiging. 
 

Het VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking is 
geratificeerd, u weet dat toegankelijkheid niet alleen de toegang tot gebouwen,  

moeilijk begaanbare wegen e.d. betreft, maar ook ieders zelfstandig 

functioneren in de maatschappij wil waarborgen.  
Het moge duidelijk zijn dat het aankomend restafvalsysteem volledig tegen het 

VN verdrag indruist dat gemeenten verantwoordelijk stelt voor betere 
toegankelijkheid voor alle burgers. 

Met dit afvalbeleid zet de gemeente Doesburg juist weer stappen achteruit als 
het om toegankelijkheid en zelfredzaamheid gaat. 

 
De Gehandicaptenraad tekent protest aan tegen de opmerking in het 

gemeentenieuws: “Er zijn zes containers bijgekomen en dat is voldoende voor 
Doesburg.” 

Stel: “Je woont achteraan op de Ooij, je hebt een zware longaandoening en je 
moet 500 meter naar de afvalcontainer lopen met een zak huisvuil, terwijl je 

nog net in staat bent om je afval in de container in je tuin te deponeren. Dat 
gaat niet lukken. De Gehandicaptenraad maakt zich ook ernstig zorgen over de 

vele bejaarde inwoners die straks moeten worstelen met de toch behoorlijk 

zware deksel van de ondergrondse containers, vervolgens deze in bedwang 
moeten houden in een poging de zware zak huisvuil erin te werpen. 



 

De Gehandicaptenraad schrijft deze brief niet alleen voor de groep mensen 

waar onze stichting zich hard voor maakt, de chronisch zieken en 
gehandicapten, maar ook voor de al of niet gezonde ouderen. 

Het restafvalsysteem gaat voor velen heel veel problemen opleveren.  
 

De Gehandicaptenraad verzoekt u dringend uw plannen bij te stellen en, 
middels de wethouder of via de commissie, hierover in gesprek te gaan, zodat 

het u duidelijk wordt hoe uw plannen het leven van vele Doesburgers zullen 
bemoeilijken. 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

 

 
 

Jelle Berends, voorzitter SGRD 
Seringenlaan 76 

6982 CC Doesburg 
M: 06 38681047 
 


