
 

 
 
 
Toegankelijkheidvereisten voor een verzamelcontainer 
 
 
Bereikbaarheid 
 
De verzamelcontainer  dient goed bereikbaar te zijn voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter 
been zijn. Dat wil zeggen dat er geen obstakels en hoogteverschillen in de looproute naar de 
container zijn, dat er een opstelruimte voor de container is die groot genoeg is voor een rolstoel of 
scootmobiel (150 × 150 cm), en dat de container dichtbij het wooncomplex geplaatst wordt. 
Ook dient de route naar de verzamelcontainer herkenbaar te zijn voor mensen met een visuele 
beperking. 
 
Bruikbaarheid 
 
Voor mensen met een handicap is het bedieningsgemak van de inwerpzuil erg belangrijk, omdat ze 
meer moeite hebben om afval in de container te gooien. 
De onderkant van de inworpopening van de verzamelcontainer dient op maximaal 120 cm hoogte te 
zijn. De klep dient met weinig kracht opengemaakt te kunnen worden.  
Indien IRDC-toegangscontrole wordt toegepast, dienen de bedieningselementen voor de afvalpas 
niet hoger dan 120 cm te zijn.  
Voor mensen met een visuele beperking is het nodig dat de container wordt voorzien van een 
bedieningszuil die teksten in het display kan laten uitspreken. Deze (gratis) aanpassing kan 
telefonisch worden aangevraagd en binnen 24 uur geprogrammeerd worden in de bedieningszuil 
(vergelijk de gemeente Zoetermeer) 
 
Bewoners die moeite hebben om grote en zware 60-liter zakken te tillen of bewoners die weinig 
restafval produceren waardoor het lang duurt voordat een grote zak vol is, dienen de mogelijkheid te 
hebben om ook 30-liter zakken aan te bieden. Het tarief per zak dient dan ook te worden aangepast. 
 
Maatwerk 
 
Ondanks de aanpassingen aan de verzamelcontainer, kunnen er altijd bewoners zijn die hun 
vuilniszakken niet weg kunnen brengen als gevolg van hun beperkingen.  
Voor deze groep (met een medische indicatie) die niet met vuilniszakken naar een ondergrondse 
container kunnen gaan, dient de gemeente een maatwerkoplossing te treffen. Deze 
maatwerkoplossing kan bestaan uit een eigen container bij de woning die een keer in de twee weken 
wordt geleegd. (Deze oplossing wordt in meerdere gemeenten toegepast, bijvoorbeeld gemeente 
Gorinchem)  
 
Mensen die door ziekte veel medisch afval hebben, dienen een korting te krijgen op de tarieven, 
bijvoorbeeld door een lager vast tarief in rekening te brengen en geen tarief per aangeboden zak te 



betalen. Het vaste tarief voor deze groep kan worden gebaseerd op de gemiddelde kosten per 
huishouden. 
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