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Verzonden per email aan :  griffie@albrandswaard.nl 

Rhoon, 15 februari 2022 

Gemeente Albrandswaard namens NV BAR-afval beheer de volgende onderwerpen wat betrekking 

heeft met afvalbeleid naar ouderen in de twee navolgende projecten. 

In beide projecten is het droevig gesteld en niet voltooid met het BAR-afvalbeleid in samenwerking 

met de betreffende wethouder van de gemeente Albrandswaard per 1 januari 2022 gericht op 

ouderen die hun afval moeizaam dagelijks moeten weg brengen hetzij in de nog bestaande betonnen 

afvalbakken   “Ghijseland “en de horde lopen in het project “ouderencomplex de Tweespan en de 

Vierspan te Rhoon” 

Project 1 met zaaknummer X 28-12-2021    en   X 8 februari 2022 

Ouderen die hun afval moeizaam dagelijks moeten weg brengen hetzij in de nog bestaande betonnen 

afvalbakken “Ghijseland “wat ook niet ingericht is met de ondergrondse containers waar de 

klepheffing van toepassing is, die behoren te staan nabij de entree van de ingangen van de 

bestaande complexen zijn er niet. Let wel er wonen vele OUDE-bewoners die afhankelijk zijn van hun 

wandelstok of Rollator die zich zelfstandige willen tonen zoals het hoort maar in de gemeente zien ze 

dat niet vanaf hun zetel. 

De volgende brieven verzonden aan de bewoners aldaar. Incl. foto’s 

De VRAAG is wat en wanneer wordt dit opgelost naar de normen die hier voor elke burger geld? 

.. 
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Dan ineens diverse bewoners ……? het probleem werd in principe al vermeld op 7 januari 2022 aan 

de wethouder en zijn woordvoerders alleen de vraag waar is het dan is niet door ons aangegeven 

omdat het niet onze zaak is om dit op te lossen. Het probleem bestond niet het afvalsysteem is zo 

perfect dat er nog vele niet opgelost zijn. 

Project 2 met zaaknummer pdf 40.-X

Voor een tweede project “ouderencomplex de Tweespan en de Vierspan te Rhoon” daar staan wel 

ondergrondse containers met klepheffing maar die zijn op grote afstand van de entree van de 

woningen zie daarvoor de aangehechte pdf 40.-X-Ouderen-Vereniging-Albrandswaard-OVA-inzake-

Nieuwe-wijze-van-afvalinzameling-Geredigeerd van 10-01- 2022. Dat spreekt boekdelen 

Ook hier de vraag hoe gaan we dat oplossen? 

Met vriendelijke groet, 

X.



 Rhoon 10-01-2022 

College Burgemeester & Wethouders van Albrandswaard. 

Stationsstraat 4 

3161 KP Rhoon 

Geacht College 

Betr.: Nieuwe wijze van afvalinzameling. 

Op verzoek van leden en niet leden van de Ouderen Vereniging Albrandswaard (OVA), heb ik 
het ouderencomplex de Tweespan en de Vierspan te Rhoon bezocht. 

Zij wilden onder de aandacht brengen hoe deze senioren, in de leeftijd van 82 tot bijna 100-
jarigen, die gebruik moeten maken van een loopmiddel zoals Rollator en/of Loopstok, om 
moeten gaan met de voor hun nieuwe manier van afvalinzameling. 

Er staan op de twee complexen een 3-tal minicontainers voor het GFT, het overige afval 
moeten deze ouderen minimaal 100 tot 125 meter verder in de ondergrondse container op 
de Zwaluwenlaan aanbieden, juist op de plek waar het trottoir enorm scheefloopt en de kans 
op vallen heel groot is. 

Het is u ongetwijfeld bekend hoeveel narigheid er voor een oudere kan ontstaan als deze 
valt door een verkeerd aangelegd voetpad en dan hebben we het nog niet over de juridische 
gevolgen voor de gemeente  

Heeft u weleens iemand van 85 jaar met COPD en met een rollator op deze manier afval zien 
wegbrengen?  Een mevrouw van 92 jaar die bijna niet meer kan lopen vertelde bijna huilend 
dat ze dit zo erg vindt. 

Stelt u zich eens voor dat het wegbrengen van een zakje afval, een hele opgave wordt, en 
dat je dan de rest van de dag uit je doen bent, en op de koop toe ook nog eens € 0,75 moet 
betalen voor deze exercitie. Doordat een grote afvalzak te zwaar is c.q. onhandig kan men 
niet anders dan het afval in kleine hoeveelheden aan te bieden; waardoor je zo wel een 
lopende pinautomaat wordt. 

En dan als slagroom op de taart het volgende stuk in het weekblad “De Schakel” 

ALBRANDSWAARD - Onder senioren is vallen een groot probleem met 
vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen. 
Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen 65-plussers. Dat komt neer op één 
op de drie! Bij 80-plussers spreken we zelfs over 50 procent. Soms met 
ernstige gevolgen waar men zeker op oudere leeftijd vaak moeilijk van 
herstelt. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt er verwacht dat het 
aantal valincidenten toe zal nemen. 



Welzijn Albrandswaard wil samen met een aantal specialisten op het 
gebied van valpreventie informatie geven en valpreventietrainingen 
organiseren in 2022.  

Er wordt aan één kant actie ondernomen om ouderen een cursus valpreventie te 
geven, terwijl aan de andere kant een voor ouderen zeer gevaarlijke situatie is 
gecreëerd. 

Op het terrein van de Twee & Vierspan kan met een beetje goede wil meer dan genoeg 
plaats gemaakt worden voor een ondergrondse PMD-container, en dan is er ook nog ruimte 
voor een bovengrondse gft-container plus een papier container. 

De vraag is welk beleid wordt er nu gevoerd: Is er ooit met de belanghebbenden gesproken, 
is er ooit informatie opgehaald bij de belanghebbenden, is er ooit eens over nagedacht welke 
gevolgen er zijn door deze maatregelen, is er ooit eindcontrole geweest door de 
beleidsmaker? De meest simpele zaken voor het maken van een beleid zijn niet uitgevoerd. 

Ouderen willen graag de regie over het leven houden, maak dat dan ook in praktijk mogelijk. 

Graag uw spoedige reactie op bovenstaande, 

Ouderen Vereniging Albrandswaard    Namens bewoners Tweespan & Vierspan 
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