
Vragenkwartier

Onderwerp: PERSBERICHT GROF AFVAL dd. 26 januari 2022

Op 26 januari hebben wij het persbericht ontvangen dat het ophalen van grof afval niet meer gratis is 

per 1 februari 2022. Minder dan een week van tevoren worden de inwoners hiervan in kennis 

gesteld. Zelfs op de gemeentepagina van Het Kontakt van 26 januari is hier niets van te lezen. 

Inwoners worden hierdoor dus pas geïnformeerd op 2 februari, een dag nadat het is ingegaan. Veel 

te kort om nog voor de maatregel ingaat nog grof afval aan te bieden om nog gratis opgehaald te 

worden. Zeker gezien het feit dat het soms drie weken duurt voordat het grof afval opgehaald kan 

worden.

Uit het bericht valt ook op te maken dat er straks verschillende soorten grofvuil zijn. Electrische 

apparaten, takken en snoeiafval en goederen voor de kringloop blijven gratis. Dit is voer voor 

discussie. Is het aangeboden bankstel goed voor de kringloop of niet, wie gaat dat bepalen? Een 

oude stoel die elektrisch bedient kan worden is dat een elektrisch apparaat? 

En hoe gaan we om als er een oude wasmachine voor ophalen langs de straat staat en een van de 

buren er allerlei onaangemeld afval bijzet. Wie draait op voor de kosten? 

Hoe gaan we om met mensen die niet voldoende mobiel zijn om het grofvuil te brengen. Of deze 

extra kosten niet kunnen betalen? Welk hulp kunnen zij dan inschakelen? Is dit door de gemeente 

voorzien? 

Wij vragen het college:

1> Is het bereid de bijdrage van € 20,00 pas in te laten gaan 1 maar liever 2 maanden na 

publicatie in het gemeentenieuws

2> In die tijd een goed en duidelijk te formuleren wat er nu wel en niet onder valt

3> Op welke wijze zij mensen wil helpen die minder mobiel zijn en/of het niet kunnen betalen
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