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Geachte heer Van Capelleven,
Op 26 november jl. heeft u een brief verstuurd aan mevrouw Parbhudayal met daarin een advies
inzake Senior Vriendelijke Stad met betrekking tot het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers
in Den Haag. Mevrouw Parbhudayal heeft mij verzocht u brief te beantwoorden, omdat het plaatsen
van ondergrondse restafvalcontainers mijn portefeuille betreft.
In uw brief uit u uw zorgen over de veiligheid van senioren hij de plaatsing van ondergrondse
restafvalcontainers. Als voorbeeld voor een onveilig voorlopig ontwerp benoemt u het Statenkwartier.
Voor het Statenkwartier is de keuze gemaakt om met bewoners uit het Statenkwartier, daarin begeleid
door de gemeente, een ontwerp plaatsingsplan te laten maken. Het Statenkwartier is daarbij in vier
gelijkwaardige gebieden ingedeeld. Bewoners uit die gebieden zijn benaderd met de vraag of men in dit
proces wilde participeren. De opkomst was groot en uit deze ontwerpbijeenkomsten is het voorlopig
ontwerp ontstaan, zoals u dat ook tijdens de inloopavond heeft gezien. Het aantal senioren was tijdens
deze bijeenkomsten rijkelijk vertegenwoordigd en zij hebben hun belangen goed over het voetlicht
kunnen brengen. Loopafstanden en veiligheid zijn daarbij, naast beperking van overlast, belangrijke
thema’s geweest.
Tijdens deze ontwerpbijeenkomsten heeft geen van de aanwezige senioren hun zorgen geuit op de
voorstellen om in de middenbermen langs de in uw brief genoemde wegen ondergrondse
restafvalcontainers te plaatsen. Zoals u bekend, is inmiddels de zienswijzeperiode aan de orde. Tot nu
toe zijn hier nog geen reacties ingediend door senioren die zich hier zorgen over maken. Mochten er
reacties worden ingediend, dan worden deze bij het ontwerp betrokken.
Ik ben het met u eens dat veiligheid nooit een issue mag zijn en daarom wordt in overleg met de
afdeling voor verkeersveiligheid, veilige oversteekplaatsen gerealiseerd daar waar dat nodig is. Ook
wordt er bij de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers er altijd voor gezorgd dat deze
bereikbaar zijn voor mindervaliden.
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Ik heb begrip voor uw standpunten en stel uw advies bijzonder op prijs. Ik heb dan ook aan het
projectteam, dat bezig is met de verdere uitwerking, nadrukkelijk meegegeven dat zij rekening dienen
te houden met de veiligheid.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de gemeente via het genoemde telefoonnummer of per e-mail
bestuurliikestukkenopdrachtgeving@denhaag.nl
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