
 

 

Aan: College van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Culemborg 

Geacht college, 

Per 1 januari 2019 wordt het nieuwe systeem van afvalverwijdering in Rivierenland, door 

afvalverwijderaar Avri, ingevoerd. 

Naast de voordelen die dit nieuwe systeem biedt, constateren wij ook dat er voor onze oudere 

inwoners (met alleen een AOW-uitkering) en inwoners met een lichamelijke beperking of chronische 

aandoening nadelen aan het nieuwe systeem zitten. Ook constateren wij dat een aantal zaken (nog) 

niet is uitgewerkt door de Avri 

Voor deze groepen inwoners kan het te zwaar zijn om de 30 liter afval in 1 keer naar het afvalpunt te 

brengen. Zij zullen noodgedwongen hun afval meerder malen in kleinere hoeveelheden naar het 

afvalpunt brengen. Met als gevolg: hogere kosten voor hun afvalverwijdering.  

Wij zouden willen voorstellen om voor deze groepen inwoners een speciaal tarief te hanteren. 

Bijvoorbeeld:  2 x per maand kosten berekenen voor afvalverwijdering (maximaal 26 keer  x € 1,851). 

Op jaarbasis  is dit € 48,10.   

Op een informatiebijeenkomst van de Avri (11 september 2018) hebben wij deze punten naar voren 

gebracht bij de Avri-medewerkers. Wij hebben de Avri  gevraagd of er een regeling voor het afvoeren 

van incontinentiemateriaal is. Deze regeling is er niet. Ouderen en mensen met een chronische 

aandoening blijven steeds langer thuis wonen, met behulp van onder andere professionele 

ondersteuning (zorgaanbieders). Het kan niet zo zijn dat deze professionals de gang naar de 

ondergrondse containers moeten maken om het incontinentiemateriaal af te voeren. 

Om de bovengenoemde punten op te lossen en aan te passen, zouden wij willen voorstellen om de 

invoering van afvalverwijdering via ondergrondse containers per 1 juli 2019 in Culemborg te laten 

ingaan. 

                                                           
1 Het bestuur van de Avri neemt binnenkort een besluit over de hoogte van het tarief afvalverwijdering 

ondergrondse containers. 



Vanzelfsprekend zijn wij bereid ons advies  nader mondeling toe te lichten. 

 

Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Culemborg 

20 september 2018 

 

 

Cc.: Gemeenteraad gemeente Culemborg. 

 


