
Zeer gewaardeerde raadsleden, 
 
Op de valreep geven we u als Werkgroep Toegankelijk Groningen nog wat argumenten mee om een 
verstandig en toekomst-bestendig besluit te nemen met betrekking tot het afval- en 
grondstoffenbeleid in Groningen. 
Voor ons als burgers met een handicap die het lastig maakt om ‘zo zelfstandig mogelijk’ in onze 
gemeente te blijven meedraaien, gaat het namelijk ergens over. 
Het gaat om het al dan niet (nog meer) afhankelijk worden van betaalde maatschappelijke 
hulptroepen. 
Het gaat om inleveren van weer een stukje regie over eigen leven. 
Het gaat om onze kansen langer thuis in de eigen woonomgeving  te kunnen blijven wonen. 
Niet iedereen wordt gelukkig in een woonzorgcentrum.  
 
Maar wij kunnen ook zakelijk kijken. 
Hebt u gedacht aan de extra kosten die het invoeren van Diftar gaat genereren? 
Ten eerste in het afvalbeleid zelf. Denk even aan de extra bureaucratie die alle 
uitzonderingsregelingen gaan betekenen! Daar hebben we recht op met het VN-verdrag ‘Gelijke 
rechten’ in de achterzak. 
Ten tweede in het Sociaal Domein en de WMO. 
(Zelf overweeg ik (Marlieke) nu toch ook maar huishoudelijke hulp aan te vragen. Terwijl ik het tot nu 
toe nog net zelfstandig red.) 
Ten derde ontneemt u mensen die het met hun dagelijkse kleine tripjes naar de afvalcontainer tot nu 
toe net volhouden, een reden om in beweging te blijven en naar buiten te gaan. Inclusief elkaar 
ontmoeten.  
Juist de kleine klusjes, huishoudelijk werk en tuinieren houden mensen fit en actief. Zonder dat je er 
een apart sport/bewegingsprogramma op moet loslaten. Dat mag ook wel, maar het is onlogisch om 
de gewone activiteiten onmogelijk te maken en bijzondere activiteiten apart te gaan organiseren. 
Plus een project of 6, 7 om eenzaamheid te bestrijden. 
 
Natuurlijk komen al die extra kosten inclusief meer woonzorgcentra bij andere Gemeentelijke 
domeinen boven water. Maar het is één huishoudboekje dat we in Groningen met z’n allen beheren! 
 
Waar we ook moeite mee hebben in het dubbele beleid. 
Voortdurend worden we als burgers om de oren geslagen met ‘eigen regie’, ‘zo zelfstandig mogelijk’ 
en ‘Langer Thuis’…   
‘Ont-regelen’ is de andere actuele nationale en plaatselijke sport… 
Tegelijk zien we onze samenleving complexer gemaakt worden en regel op regelgeving plus 
uitzonderingsregelingen gestapeld worden. 
Nu begrijpen we wel dat de Gemeente Groningen niet alles zelf in de hand heeft. We zitten ook 
opgescheept met landelijke stoorzenders. 
Maar hier toevallig niet! 
Hier is een keuze te maken: inclusief of exclusief beleid? 
                                                  Integrale kosten/batenoverwegingen of wachten op de konijnen die 
                                                  straks op andere domeinen uit de hoge hoed springen?  
Zeg niet dat wij u niet gewaarschuwd hebben. 
 
 
                                                  Sterkte met uw keuze, 
 
                                                  Werkgroep Toegankelijk Groningen 
 
                                                  Herman in ’t Veen en Marlieke de Jonge 


