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Dames en heren,

Betr: ouderenzorg c.q. omgekeerd inzamelen huish. afval.

Enkele weken terug werden wij door de ROVA verrast met een brief over de invoering van een
nieuwe vorm van afvoer huish. afval speciaal voor de bewoners van hoogbouw bewoning.
Ongeveer een jaar geleden is hierover reeds voorlichting gegeven in het cultuurhuis in Stadshagen ,
gevolgd door een bezoek van een tweetal voorlichters, resp. van de gemeente en de rova.
Tijdens dit gesprek zijn door de bewoners van ons complex een aantal problemen aan de orde
gesteld en besproken.
Van de kant van de ROVA was hier alle begrip voor en daarbij werden een aantal suggesties aan de
orde gesteld om deze problemen op te lossen.
Onze grootste bezwaren kunnen in het kort als volgt worden samengevat.
a) Voor ouderen is de afstand naar de ondergrondse opslag veel te groot en onuitvoerbaar.
b) Het aan de doorgaande straat zetten van de afvalcontainers is een veel te grote inspanning.
c) Tijdens de wintermaanden zijn alleen de doorgaande straten begaanbaar en ijsvrij,zodat de
ondergrondse containers onbereikbaar worden.
Nu bij de invoering van e.e.a.blijkt de ROVA geen enkele oplossing te hebben voor de te verwachten
problemen . Sterker nog na telf. Informatie wordt ons te kennen gegeven, dat de ROVA een door de
Gemeenteraad genomen besluit gaat uitvoeren en dat verdere toezeggingen niet mogen worden
verwacht. Wel werd door de ROVA geattendeerd op eventueel aanwezige mantelzorgers en Icara.
Deze ondersteuners konden voor de oplossing van deze problemen zorgen. Deze laatste suggestie
wordt door ons beslist als onaanvaardbaar van de hand gewezen.
In onze gemeente is de ROVA de aangewezen instantie die moet zorgen voor het van huis ophalen
en vervoeren van het huishoudelijk afval. Door de gemeente worden hiervoor adequate tarieven in
rekening gebracht, zodat wij ervan uit mogen gaan, dat de ROVA deze opgedragen werkzaamheden
naar tevredenheid van de bewoners zal uitvoeren.
Helaas wordt nu gekozen voor een totaal andere oplossing en worden een aantal werkzaamheden
omgekeerd en bij de bewoners neergelegd, zoals het scheiden van afval en het vervoeren en
verplaatsen van containers over grotere afstanden. Wij zijn van mening, dat juist deze

werkzaamheden thuis horen bij een gespecialiseerd bedrijf dat met haar technische kennis prima in
staat is dit goed te doen.
Wij krijgen nu het idee, dat hier duidelijk sprake is van een verschuiving in de te maken kosten en dat
deze kosten op het bordje van de bewoners worden gelegd, waardoor vooral de ouderen heel erg
zwaar worden belast met de uitvoering van deze werkzaamheden en waarbij je moet afvragen of dit
nog wel verantwoord is en kan men wachten op ongelukken.
De insteek in deze tijd is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het afvoeren van
huishoudelijk afval op vorengeschetste wijze maakt o.a. dit al weer moeilijker.
Wij hopen met dit schrijven te bereiken, dat de genoemde problemen rond het vervoer/transport
van het huishoudelijk afval opnieuw onder de aandacht wordt gebracht bij de verantwoordelijke
instanties en dat er voor de ouderen passende maatregelen zullen worden genomen..
Tot slot hebben wij nog een verzoek. Wilt u dit schrijven ook doorsturen naar alle raadsfracties in de
gemeenteraad. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Een reaktie zien wij uiteraard graag van u tegemoet.
Vriendelijk groetend,
VVE Goudplevierstraat 204 t.m. 216
Marianne Wassenaar-Bettonviel, voorz.
Cor Geerts, penn.meester

