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Geachte mevrouw Van Tongeren,
Hartelijk dank voor uw reactie op onze brief van 25 november 2019 over het plaatsen van
ondergrondse restafvalcontainers. Naar aanleiding van uw brief van 8 januari 2020 met het
kenmerk BenW/2019.1493 volgt onderstaand onze reactie.
U vermeld in uw brief: Tot nu toe zijn hier nog geen reacties ingediend door senioren
die zich hier zorgen over maken.
De SOC is bekend met het feit dat er wel een zienswijze is ingediend en wel door één van
onze leden: H.C. Wentink. In deze zienswijze wijst hij op het volgende:
De gemeente Den Haag houdt zich niet aan één van de ontwerpregels die door de
gemeente zelf vastgesteld zijn:
Veiligheid: bij de route van huisdeur naar container moet kruising met hoofdroutes en
wijkontsluitingswegen worden vermeden.
Zie https://www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijk-afval/procedure-en-plaatsingondergrondse-restafvalcontainers.htm
Aan deze regel wordt in het Statenkwartier voor meerdere locaties niet voldaan terwijl er op
die lanen de trottoirs breed genoeg zijn om ORAC’s te plaatsen. Dat hiervoor
parkeerplaatsen langs de trottoirs moeten wijken is evident, dat zou ook gelden voor
plaatsing langs de middenbermen.
Ook is voor u van belang dat uw inwoners erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zichzelf
houdt aan de zichzelf opgelegde ontwerpregels .
U kunt wellicht aanvoeren dat er al meer containers voor verschillende afvalsoorten in
middenbermen staan maar nu gaat het om het verplicht zelf afvoeren van (rest-)afval in
ORAC’s.
Senioren en mensen met beperkingen worden volgens het huidige concept plaatsingsplan
gedwongen om wegen over te steken waar 50km/h gereden mag worden en bijvoorbeeld op
de Statenlaan rijden de stille elektrisch OV-Bussen 28.
Graag vernemen wij van u of u zich alsnog gaat houden aan de voornoemde ontwerpregel.
Met vriendelijke groet,
Stedelijke Ouderen Commissie (SOC)
Gert van Capelleveen
Voorzitter
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