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van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek
(OAE) over gewijzigde inzameling/aanbieding van afval in
Raadsvragen woonzorgcentrum Wilgenhof
Vragen aan het college van B&W betreffende bewoners Wilgenhof in Eindhoven willen
niet met afvalzak gaan sjouwen Het Ouderen Appèl heeft met bijzondere belangstelling
kennis genomen van het artikel ‘Bewoners Wilgenhof in Eindhoven willen niet met
afvalzak gaan sjouwen’ wat op 2 september jongst leden is gepubliceerd op ED.nl.
In het artikel lezen we: ‘Bewoners van woonzorgcentrum Wilgenhof in het Eindhovense
stadsdeel Stratum zijn boos over de plaatsing van afvalcontainers in de Gasthuisstraat.
Tot nu toe konden zij hun afvalzak steeds op de gang kwijt; binnenkort niet meer.’
Wooninc geeft als verklaring voor de op handen zijnde verandering ‘Wooninc gaat uit
van de zelfredzaamheid van de huurders in de zelfstandige complexen van
WoonincPlusVitalis.
Vanuit oogpunt van hygiëne, veiligheid en netheid was de oude inzamelmethode niet
wenselijk meer, laat de woningcorporatie desgevraagd weten.’ Daarom komen er
afvalcontainers in de Gasthuisstraat.
Juist deze beslissing brengt de veiligheid en zelfredzaamheid van bewoners die vaak
hoogbejaard en niet meer zo goed ter been zijn ernstig in gevaar. Een pierverrekking of
valpartij ligt op de loer.
Nu we naar een situatie gaan dat ouderen steeds langer geacht worden zelfstandig te
wonen en hun huishouding te voeren, worden items zoals veiligheid, bijvoorbeeld het
voorkomen van ongelukken in en om het huis en welzijn, het gevoel prettig te kunnen
leven in de huidige woonomstandigheden steeds meer van belang.
Nu blijkt dit besluit niet alleen bij WoonincPlusVitalis, maar ook bij De Horst/Kronehoef te
gelden.
Daar (gescheiden) afvalinzameling een belangrijke taak van de gemeente is, hebben wij
naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen voor u:
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1.

2.

3.
4.

5.

Op welke manier bent u betrokken geweest bij het besluit om de
afvalinzameling via afvalcontainers, bijvoorbeeld in de Gasthuisstraat, te laten
plaatsvinden?
Welke afwegingen op het gebied van veiligheid en welzijn voor de vaak
hoogbejaarde bewoners hebben een rol gespeeld bij de beslissing die is
genomen?
Op welke wijze denkt u de veiligheid van de bewoners te kunnen garanderen
nu zij hun afval over een groete afstand moeten gaan transporteren?
Op welke manier gaat u monitoren of het besluit om afvalcontainers ‘buiten’ te
plaatsen niet leidt tot valpartijen of andere lichamelijke ongemakken van de
vaak hoogbejaarde bewoners?
Bent u bereidt om in overleg met WoonincPlusVitalis en De Horts/Kronehoef
directie in overleg te om gezamenlijk de nodige stappen te ondernemen om de
veiligheid en het welzijn van de bewoners te garanderen en aan welke te
nemen stappen denkt u dan?

Wij zien uit naar uw antwoorden
Eindhoven, 5 september 2016.

Antwoord van burgemeester en wethouders
1.

Op welke manier bent u betrokken geweest bij het besluit om de afvalinzameling via
afvalcontainers, bijvoorbeeld in de Gasthuisstraat, te laten plaatsvinden?
De initiatiefnemer en opdrachtgever voor de plaatsing van de ondergrondse
containers bij drie zorgcentra, waaronder Wilgenhof, is Wooninc.
Wooninc heeft per 1 januari 2016 meerdere complexen van Vitalis overgenomen.
Wooninc heeft hierover zelf de communicatie met de bewoners verzorgd, zie
hiervoor bijgevoegde nieuwsbrief. De containers komen op hun grond te staan. Er
is afstemming met Cure geweest i.v.m. het goed kunnen legen van de containers.
Cure neemt de containers na oplevering over in beheer.

2.

Welke afwegingen op het gebied van veiligheid en welzijn voor de vaak
hoogbejaarde bewoners hebben een rol gespeeld bij de beslissing die is genomen?
Zie bijgevoegde nieuwsbrief van Wooninc. Daarin wordt ook aangegeven met wie
contact kan worden opgenomen bij vragen of benodigde hulp.

3.

Op welke wijze denkt u de veiligheid van de bewoners te kunnen garanderen nu zij
hun afval over een grote afstand moeten gaan transporteren?
Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

4.

Op welke manier gaat u monitoren of het besluit om afvalcontainers ‘buiten’ te
plaatsen niet leidt tot valpartijen of andere lichamelijke ongemakken van de vaak
hoogbejaarde bewoners?
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De wijze van interne inzameling en aanbieding van afval is primair aan Wooninc. Bij
vragen of benodigde hulp is Wooninc. aanspreekbaar (zie bijgevoegde nieuwsbrief).
Hoe Wooninc. gaat monitoren is niet bekend. Er zal zeker gevolgd gaan worden hoe
het nieuwe inzamelsysteem werkt. Zie ook het antwoord onder 5.
5.

Bent u bereidt om in overleg met WoonincPlusVitalis en De Horts/Kronehoef directie
in overleg te om gezamenlijk de nodige stappen te ondernemen om de veiligheid en
het welzijn van de bewoners te garanderen en aan welke te nemen stappen denkt u
dan?

Wethouder Torunoglu vergadert maandelijks, in de vorm van een Bestuurlijk Overleg
Wonen (BOW), met de Eindhovense corporaties (o.a. WoonincPlusVitalis).
Seniorenhuisvesting is een van de dossiers die in het BOW behandeld worden.
Veiligheid en welzijn van oudere bewoners in de stad is (zeker nu de lijn ingezet is dan
senioren langer in hun eigen huis en zelfstandig in wijken blijven wonen) een van de
belangrijke thema’s daarbij. Wethouder Torunoglu zal dit signaal meenemen in dit
overleg.

Eindhoven, 11 oktober 2016

