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Geachte mevrouw Van Tongeren,
Hartelijk dank voor uw reactie op onze vervolgbrief van 10 februari 2020 over het plaatsen van ondergrondse
restafvalcontainers. Naar aanleiding van uw brief van 12 maart 2020 met het kenmerk BenW/2020.147 volgt
onderstaand onze reactie.
De Gemeente is druk bezig, buurtgewijs, de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) te plaatsen in de stad. Dit
gaat geleidelijk en er is een inspraak procedure voor de bewoners. In deze fase is het Statenkwartier aan de beurt. In
de afgelopen maanden heeft SOC, op initiatief van een buurtbewoner, Bert Wentink, een advies uitgebracht inzake
veilige plaatsing. Deze ORAC’s worden op min of meer centrale plekken neergezet, maar voor ouderen moet het
makkelijk èn veilig zijn het afval daar aan te bieden. Met name over de veiligheid stond in de Ontwerp Plaatsingsplan
een belangrijke voorwaarde: bij de route van huisdeur naar container moet kruising met hoofdroutes en
wijkontsluitingswegen worden vermeden.
In het verdere verloop van de procedure heeft men deze voorwaarde laten vallen. Vandaar dat SOC nog een brief
heeft verstuurd. Op 12 maart heeft u als verantwoordelijk wethouder daarop gereageerd. Het definitieve
plaatsingsplan voor het Statenkwartier, is op 21 juli 2020 door de Raad vastgesteld en men kon tegen dit besluit in
beroep bij de Raad van State. SOC heeft dat overwogen, maar SOC wil graag op zoek naar een praktische
oplossingen. De Gemeente heeft weliswaar de voorwaarde laten vallen, maar zegt ook dat veiligheid belangrijk is.
N.B. De gemeente Den Haag meldt op zijn website: Seniorvriendelijke stad Den Haag
Deze eervolle vermelding kan Den Haag alleen waarmaken als de gemeente seniorvriendelijke besluiten neemt.
Ons advies:
- Ga in overleg met de Ouderenorganisaties zoals de Stedelijke Ouderencommissie en belangenbehartiger voor
mensen met een beperking: de Stichting Voorall.
De Stedelijke Ouderencommissie adviseert dan verder:
Als het strikt noodzakelijk is dat de ORAC’s in de middenberm moeten worden geplaatst, breng dan zebra’s aan ter
hoogte van de ORAC’s en richt dan erbij een 30 KM-zone in met de bijbehorende verkeersdrempels. Dit advies betreft
niet alleen het Statenkwartier, maar het aanbrengen van deze voorzieningen moet meegenomen worden in het
plaatsingsplan voor de hele stad Den Haag.
Met vriendelijke groet,
Stedelijke Ouderen Commissie (SOC)
Gert van Capelleveen,
voorzitter
cc. wethouder Kavita Parbhudayal & wethouder Boudewijn Revis

