
AANGENOMEN

Gemeenteraad Arnhem

Bijeen op 11 november 2020
Ter bespreking van Vaststellen van de Begroting 2021
Motie van Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Lea Manders - Arnhem Centraal
Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij

Titel motie Vaste kraakdagen terug
Nummer 20M231
Zaaknummer 504479
Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 11 november 2020 
het college op te roepen om het proces in gang te zetten voor het (opnieuw) instellen van een 
aantal vaste ophaaldagen voor grof huisvuil, om illegaal achterlaten te beperken en reparatie 
en hergebruik te bevorderen.

We weten dat:
• Er veel grofvuil wordt achtergelaten bij ondergrondse containers, dat daar niet in 

past en waar deze ook niet voor bedoeld zijn;
• Handhaving hiertegen moeilijk is, en veelal beperkt blijft tot het aanbrengen van een 

waarschuwingssticker op het grofvuil;
• Het niet voor iedereen mogelijk is om met eigen vervoer grofvuil naar een 

afvalbrengstation te brengen;
• Bij vaste ophaaldagen voor grofvuil, er een deel van huisraad en materialen die aan 

de straat gezet worden, kan en zal worden opgehaald door derden voor reparatie 
en hergebruik, en dat dit bijdraagt aan het beperken van de afvalstroom.

• Dit bij afhalen op afspraak, veel minder het geval zal zijn waardoor mogelijk nog 
bruikbare goederen en materialen in de AVR verdwijnen

• Afhalen op afspraak niet kosteloos is

We vinden dat:
• Grofvuil een aantal maal per jaar kosteloos moet kunnen worden afgevoerd ook als 

men geen eigen vervoer heeft;
• Afvalbeleid gericht moet worden op reparatie en hergebruik van afgedankte 

materialen en goederen;

Daarom vraagt de raad aan het college om:
- Te onderzoeken op welke wijze het instellen van een aantal vaste ophaaldagen voor 

grofvuil kan bijdragen aan het beperken van illegaal achterlaten en aan het bevorderen 
van hergebruik door derden;
Te onderzoeken of dit kan zonder gevolgen voor de afvalstoffenheffing;
De raad te informeren over de resultaten en te komen tot een voorstel voor uitvoering.
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 0 7  6 0  5 0  4 0 
Coenders   Combée   Andeweg   Greving   
Prinsen   Pape   Loor   Bouma   
Navis   Kalthoff   Venhoek   De Vries   
Dolsma   Van Es   Van Ommen   Visser   
Gemici   Maref   Van Iperen      
Simonis   Loos         
Van der Loo       3 0  3 0 
    2 0 Manders   Elfrink   
 1 0 Van Dillen   Van der Laak   Çetintaş   
Wiggers   Hutten   Kraaijenbrink   Dobbe   
            
 2 0  0 2  2 0    

Becker   Usta   De Groot   Verheij   
Nede   Aydemir   Eliëns      
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