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Nota van Antwoord 
 
Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) gewijzigde en aanvullende locaties in het stadsdeel Scheveningen,  
Buurt 2: Vissershaven   

 
1.  Inleiding 
 
Het ontwerp plaatsingsplan aanvullende en gewijzigde locaties II voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in het stadsdeel Scheveningen, Buurt 2: 
Vissershaven is op 27 november 2018 vastgesteld door het college van B&W. Hierbij heeft het ontwerp plaatsingsplan voor een ieder ter inzage gelegen voor een 
duur van 6 weken, van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019.  
 
In totaal zijn er 13 zienswijzen binnengekomen over uiteenlopende onderwerpen. Zie hiervoor hoofdstuk 2.  
 
In hoofdstuk 3 is een korte beschrijving opgenomen van de onderwerpen die door de belanghebbenden naar voren zijn gebracht. Hier wordt eveneens op het 
algemene deel van de zienswijzen gereageerd.  
 
In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen met daarin de zienswijzen van de belanghebbenden overgenomen met uitzondering van de eventueel toegevoegde bijlagen. 
Ook is er op de zienswijzen gereageerd en is in de laatste kolom af te lezen of de zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het plaatsingsplan. Alleen wanneer 
een zienswijze een verbetering van het plan is wordt het plaatsingsplan gewijzigd. De reactie op de zienswijzen vanuit de gemeente Den Haag is gebaseerd op de 
volledig ingediende zienswijzen met eventuele ingestuurde foto’s of andere voor de indiener relevante bijlagen. De volledige ingediende zienswijzen kunnen 
schriftelijk, per email of telefoon worden opgevraagd bij de gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer afdeling Opdrachtgeving.  
 
Indien zienswijzen zijn geformuleerd als bezwaar en deze zijn ingediend via de zienswijzenprocedure, zullen zij hierom wel als zienswijze worden behandeld. 
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2. Indieners zienswijzen 

 
Nr. Naam d.d. binnengekomen Type 

1. Belanghebbende 7-12-2018 Digitale zienswijze  

2. Belanghebbende  6-12-2018 Digitale zienswijze 

3. Belanghebbende  11-12-2018 Digitale zienswijze 

4. Belanghebbende  6-12-2018 Digitale zienswijze  

5. Belanghebbende 6-12-2018 Digitale zienswijze  

6. Belanghebbende  17-12-2018 Digitale zienswijze 

7. Belanghebbende  15-12-2018 Digitale zienswijze 

8. Belanghebbende  18-12-2018 Digitale zienswijze  

9. Belanghebbende 28-12-2018 Digitale zienswijze  

10. Belanghebbende  27-12-2018 Digitale zienswijze 

11.0 Belanghebbende  14-12-2018 Digitale zienswijze 

11.1 Belanghebbende 14-12-2018 Digitale zienswijze 

11.2 Belanghebbende  31-12-2018 Digitale zienswijze 

12. Belanghebbende  13-1-2019 Digitale zienswijze  

13. Belanghebbende  13-1-2019 Digitale zienswijze  
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3. Samenvatting zienswijzen en algemene reactie 

 
De zienswijzen hebben betrekking op de volgende zaken: 
 

 Onderwerp Algemene zienswijzen belanghebbenden Reactie op de algemene zienswijzen belanghebbenden 

A Stankoverlast Belanghebbenden geven aan de 
Ondergrondse Restafvalcontainers niet op 
de voorgestelde locatie te willen in verband 
met mogelijke stankoverlast. 

Ondergrondse Restafvalcontainers worden in Den Haag al jaren gebruikt. De gemeente 
ontvangt nauwelijks klachten over stankoverlast. Reden hiervoor is dat de Ondergrondse 
Restafvalcontainers grotendeels onder de grond worden geplaatst. De Ondergrondse 
Restafvalcontainers hebben twee halve schalen die tegen elkaar indraaien. Hierdoor wordt de 
stankoverlast tot een minimum beperkt. Hierbij maakt het niet in betekenende mate uit of de 
Ondergrondse Restafvalcontainers al dan niet aan de zonzijde worden geplaatst. Daarnaast 
worden de Ondergrondse Restafvalcontainers twee keer per jaar van binnen en buiten grondig 
gereinigd.  

B Geluidsoverlast Belanghebbenden geven aan de 
Ondergrondse Restafvalcontainers niet op 
de voorstelde locatie te willen in verband 
met mogelijke geluidsoverlast. 

De Ondergrondse Restafvalcontainers zijn voorzien van een dubbelschalige trommel met 
rubberen dempers. Daardoor veroorzaakt het in de Ondergrondse Restafvalcontainers plaatsen 
van een huisvuilzak niet of nauwelijks geluidsoverlast. Het legen van de Ondergrondse 
Restafvalcontainers gebeurt doorgaans op werkdagen tussen 07.00 uur en 22.00 uur en duurt 
ongeveer 5 tot 10 minuten. Onder genoemde omstandigheden zal de mogelijke geluidhinder 
vanwege de aanwezigheid van de Ondergrondse Restafvalcontainers binnen aanvaardbare 
grenzen blijven (zie: uitspraak AbRS 20 oktober 2010, LJN: BO1182). 

C Verlies van 
parkeerplaatsen 

Bij de plaatsing van de Ondergrondse 
Restafvalcontainers gaan parkeerplaatsen 
verloren. 

Eén van de aandachtspunten bij het bepalen van de locaties voor het plaatsen van 
Ondergrondse Restafvalcontainers is dat het aantal te vervallen parkeerplaatsen tot een 
minimum wordt beperkt.  
Op wijkniveau wordt naar de parkeerdruk gekeken alvorens een wijk door de gemeenteraad 
wordt aangewezen voor plaatsing van Ondergrondse Restafvalcontainers. In buurt 2, 
Vissershaven, is de parkeerdruk onder de norm van 90% en daarmee kunnen Ondergrondse 
Restafvalcontainers in deze wijk worden geplaatst. 

D Straatbeeld, 
uitzicht, 
woongenot en 
waardedaling van 
de woning 

De Ondergrondse Restafvalcontainers 
zorgen voor een verslechtering van het 
straatbeeld, slechter uitzicht, vermindering 
van het woongenot en/of daling van de 
waarde van mijn woning. 

Ondergrondse Restafvalcontainers worden grotendeels ondergronds geplaatst, de hoogte van 
het bovengrondse gedeelte van de Ondergrondse Restafvalcontainers is slechts 1 meter en op 
veel locaties staan bovendien al auto’s geparkeerd.  De gemeente Den Haag is daarom van 
mening dat er geen sprake is van een devaluatie van het straatbeeld, uitzicht en woongenot. 
Het is aan belanghebbenden om aannemelijk te maken dat de plaatsing van Ondergrondse 
Restafvalcontainers tot een waardedaling van de woning leidt (zie uitspraak AbRS 20 oktober 
2010, LJN: BO1183). 

E Afstand tot de 
gevel 

De Ondergrondse Restafvalcontainers 
worden te dicht op de gevel geplaatst.  

Bij de plaatsing van de Ondergrondse Restafvalcontainers wordt er altijd rekening gehouden 
met een minimale afstand van 1,50 meter tussen gevel en Ondergrondse Restafvalcontainers. 
Dit betekent dat de doorgang voor rolstoelgebruikers en kinderwagens  gewaarborgd is. 
Aangezien de Ondergrondse Restafvalcontainers veelal in de parkeervakken of –stroken 
geplaatst zijn, staan de Ondergrondse Restafvalcontainers doorgaans niet dichter op de huizen 
dan geparkeerde auto’s.  

F Loopafstanden De loopafstanden zijn voor ouderen en 
bewoners die slecht ter been zijn nu hun 

De loopafstanden voor bewoners zijn conform de richtlijnen maximaal 75 meter. Als er binnen 
de 75 meter geen mogelijkheid is om Ondergrondse Restafvalcontainers te plaatsen, kunnen de 
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afval kwijt? loopafstanden tot maximaal 125 meter worden opgerekt. Alleen wanneer er binnen de 125 
meter geen mogelijkheid is tot plaatsing, kan hier door middel van een collegebesluit van 
worden afgeweken. Tot en met november 2008 waren deze afstanden vastgelegd in de 
ministeriële regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel. Na 
het vervallen van deze regeling heeft de gemeente ervoor gekozen deze afstanden te blijven 
hanteren. 
Het voordeel van Ondergrondse Restafvalcontainers is dat men niet op de wekelijkse 
inzameling hoeft te wachten, maar er op elk moment afval kan worden aangeboden. Dus ook 
dichtgebonden tasjes of pedaalemmerzakken kunnen zonder probleem worden aangeboden. 

G Bijplaatsingen en 
zwerfafval 

Belanghebbenden geven aan dat zij vrezen 
dat afval naast de Ondergrondse 
Restafvalcontainers geplaatst wordt en/of 
de plaatsing zal zorgen voor een toename 
van het zwerfvuil op straat 

De gemeente Den Haag kan niet garanderen dat een Ondergrondse Restafvalcontainer locatie 
schoon is. Wel worden de Ondergrondse Restafvalcontainers twee keer per week geleegd en 
wordt er opgetreden tegen bewoners die de Ondergrondse Restafvalcontainers niet juist 
gebruiken. Indien er vuil rondom een Ondergrondse Restafvalcontainer wordt aangetroffen, kan 
hier een melding van worden gemaakt. Op basis van de melding worden de losse zakken 
meegenomen ter controle. Indien het duidelijk is van wie de zak afkomstig is, ontvangt de 
overtreder de rekening van de door de gemeente gemaakte kosten. Ook wordt de handhaving 
geïntensiveerd. In andere wijken is de ervaring dat straten met de Ondergrondse 
Restafvalcontainers veelal schoner zijn dan de situatie ervoor.  

H GFT-afval De Ondergrondse Restafvalcontainers zijn 
geen goede oplossing voor het tuinafval 

De Ondergrondse Restafvalcontainers zijn bedoeld voor restafval. In een aantal wijken van Den 
Haag is de gemeente gestopt met het huis-aan-huis ophalen van het GFT-afval. In deze wijken 
mag het GFT-afval bij het restafval en dus in de Ondergrondse Restafvalcontainers worden 
aangeboden. Bewoners kunnen hun GFT-afval daarnaast brengen naar een afvalbrengstation 
of zelf composteren in een compostvat. Twee keer per jaar is er de ‘takkenroute’. Bewoners 
kunnen dan na het maken van een afspraak hun groot tuinafval laten ophalen. 
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4. Beantwoording zienswijzen voor zover mogelijk gegroepeerd per Ondergrondse Restafvalcontainer-locatie 
 

Nr. 
indiener 

Locatie 
 

Zienswijze(n) Reactie op zienswijze(n) Gemeente Den Haag Wijziging 

2. 02-10B Geachte heer/mevrouw Ik wil graag dat de ORACS op de oorspronkelijke plek 
teruggezet worden.Helemaal aan het einde van de straat op het plein bij de 
Menninckstraat is voor mijn te ver weg.Dat is meer als 125 meter van mijn 
huis.Ook staan daar aan de overkant van de straat al containers. 
 
Met vriendelijke groet, 
(..) 
 
Mogelijke alternatieve locaties aandragen: Koppestokstraat tegenover nr.90  

Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  
 
Alternatieve locatie: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd.   
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

Ja,  
02-10C 

3.   02-10B Wijziging locatie ondergronds restafvalcontainer in Koppelstokstraat .De plaats 
die nu wordt aangewezen is te ver van mijn huis. Bovendien staan er bij de 
nieuwe aangewezen plek twee restafvalcontainers op nog geen 50 meter 
afstand in de Mennickstraat. 
 
Mogelijke alternatieve locaties aandragen: Graag plaatsen tegen over  76 en 80 
voor het steegje tussen de nieuwbouw. 

 
 

Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  
 
Alternatieve locatie: 
Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat tegenover 
huisnummers 76 en 80 is niet mogelijk in verband met kabels 
en leidingen. Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
  
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

Ja, 
02-10C 

4. 02-10B  Beste , 

Ik kreeg zojuist een brief onder ogen van mijn buurvrouw. Ik zou graag zien dat de 

Oracs op hun oude plek terug komen . Dit betekend tegenover nr 90 . Ik weet overigens 

niet waarom ik deze brief niet ontvangen heb . Denk dat dit mij ook aangaat. Zou graag 

op de hoogte gehouden worden .  

 

Vriendelijke groet, 

 

Brief niet ontvangen: 
Per abuis heeft een deel van de nieuwbouw woningen in de 
Koppelstokstraat geen bewonersbrief van ons ontvangen.   
Onze excuses voor deze omissie.  
 
Alternatieve locatie: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 

Ja,  
02-10C 
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(..) 

 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd.   
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit).  
Deze positie is enige meters gelegen naast de oude locatie.   
Deze wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit 
is een verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een 
betere spreiding van de containers binnen het gebied. 

5. 02-10B Beste Gemeente Den Haag 

 

Vandaag heb ik de brief ontvangen over de ondergrondse restafvalcontainers, er was 

toen de tijd beloofd dat die op de oude plek zou terugkomen. Op de menninckstraat 

spelen ook vaak kinderen op het pleintje, wat een mooie plek zou zijn is de poort naar de 

haven.  

 

Groeten 

 

(..) 

Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Alternatieve locatie: 
1.De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd.   
2.Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat nabij de 
poort is niet mogelijk in verband met kabels en leidingen. 
Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

Ja,  
02-10C 

6. 02-10B Geachte heer (..) 
 
In reactie op Uw brief van 5 december 2018, Kenmerk DSB_SB/2018.4798, met daarin 
een voorstel voor de nieuwe locatie van de orac's in de Koppelstokstraat het volgende. 
- U schrijft dat er in de Koppelstokstraat 1 orac is weggehaald i.v.m. de nieuwbouw. Dit 
is onjuist. Er stonden 2 orac's. Thans zijn er tijdelijk zelfs 3 bovengrondse restafval 
containers geplaatst op een plek tegenover en tussen de nrs. 116 en 112, die regelmatig 
moeten worden geleegd.  
- De nieuwe locatie ter hoogte van de Menninckstraat 2, ligt op slechts 25 tot 30 meter 
van 3 oracs om de hoek in de Mennickstraat. De plaatsing op de door u voorgestelde 
locatie ligt vlak bij een kruispunt. Dit bevorderd niet de overzichtelijkheid van de 

Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  
 
Bewonersbrief: 
U geeft aan dat in de bewonersbrief van 5 december 2018 
(DSB_SB/2018.4798) is aangegeven dat er één 
ondergrondse container wordt weggehaald in de 
Koppelstokstraat. Wij brengen u graag op de hoogte dat het 
een verschrijving is. De gemeente Den Haag bedoelde één 
locatie in plaats van één ondergrondse container. Onze 
excuus voor de verwarring.  
 

Ja, 
02-10C 
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kruising.  
Bovendien schijnt indertijd door de gemeente te zijn opgemerkt dat de locatie t.h.v. nr. 
2 niet geschikt zou zijn omdat dit is het enige pleintje in onze woonomgeving is waar 
buurtkinderen spelen. 
- Voorts ligt de voorgestelde locatie verder van de 2 orac's t.h.v. de Action aan het eind 
van de Koppelstokstraat dan de gemeentelijke randvoorwaarde van 75 meter met 
uitloop naar 125 meter v.w.b. de afstand tussen oracs. 
- Wij begrijpen niet waarom de orac's (2 en niet 1) niet terug geplaatst worden ter 
hoogte van de voormalige locatie in de Koppelstokstraat tegenover nummer 92 waar ze 
stonden tot een ieders tevredenheid. Ter hoogte van die locatie is nu ruimte tussen de 
in- en uitrit van de parkeergarage onder de nieuwbouw waar de orac's uitstekend 
geïntegreerd kunnen worden.  
- Als deze locatie niet mogelijk is dan kunnen de 2 orac’s ook nog geplaatst worden 
tegenover nummer 82 t.h.v. de nieuw ontstane doorgang naar Dr. Lelykade tussen de 
onlangs gebouwde en reeds gestaande nieuwbouw of op de locatie waar de huidige 3 

tijdelijk bovengrondse containers staan. 
 

Dit zoveel mogelijk terugbrengen naar de oude voorgaande situatie, op loopafstand 
voor de bewoners, voldoet dan in ieder geval aan de norm van de door de gemeente 
gestelde 75 m125 meter. 
Wij krijgen de indruk dat de gemeente onvoldoende op de hoogte is van de situatie in 
onze straat. Een bezoek aan onze straat zal wellicht meer duidelijkheid scheppen. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn de ontvangst van deze mail te bevestigen.  
Met vriendelijke groet, 
 
(..) 
 

Verkeersveiligheid: 
De Haagse Milieu Service (HMS) beoordeelt alle locaties op 
bereikbaarheid en veiligheid. De HMS beoordeelt de locatie 
positief. 
 
Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Een bezoek aan de straat: 
Wij maken wijkwandelingen waarbij locaties, - waaronder de 
Koppelstokstraat - stuk voor stuk worden beoordeeld. 
Vervolgens worden die locaties, als ontwerp, voorgelegd aan 
het college met het verzoek om vrijgave zienswijze.  
 
Bevestigingsmail: 
Op 17 december 2018 heeft de gemeente Den Haag u een 
bevestigingsmail gestuurd, waarin is aangegeven dat wij uw 
zienswijze in goede orde hebben ontvangen.  
 
Alternatieve locaties: 
1. De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd. Daarentegen is er 
(conform hetgeen u voorstelt) tegenover huisnummer 94 
(tussen in en uitrit) voldoende ruimte.  
2. Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat ter hoogte 
van huisnummer 82 is niet mogelijk in verband met kabels en 
leidingen. Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
3.Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat ter hoogte 
van de huisnummers 114 en 116 is niet mogelijk vanwege de 
aanwezige kabels en leidingen. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

7. 02-10B Betreft: voorstel nieuwe locatie oracs Koppelstokstraat Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  

Ja,  
02-10C 



8 

 

Uw kenmerk: DSB_SB/2018.4798 
 
Geachte heer (..)  
 
Recent heb ik een schrijven van u ontvangen m.b.t. een voorstel voor 
een nieuwe locatie van oracs voor de Koppelstokstraat. 
Ten eerste wijs ik u erop dat de “nieuwe bewoners” van de recente 
nieuwbouw deze brief niet hebben ontvangen (huisnrs 27 t/m 43).. 
Het lijkt erop dat u van een verouderde situatie uitgaat. Nieuwe 
bewoners hebben ook recht van spreken. 
 
U stelt voor als nieuwe locatie de plaatsing t/o Menninckstraat 2, U zou 
moeten weten dat op nog geen 25 meter afstand van de door u 
voorgestelde locatie al 3 orac’s staan. Ook is deze locatie het enige 
speelpleintje in onze buurt voor de kinderen die in onze buurt wonen. 
 
Ten tweede is de door u voorgestelde locatie aanzienlijk verder dan 
maximaal 125 meter loopafstand, zoals in de regels van de gemeente zijn 
vastgesteld. 
 
Ten derde vind ik het onbegrijpelijk dat er uw schrijven lezende, maar 1 
orac geplaatst gaat worden. 
Ik wijs u erop dat meerdere bewoners in de Koppelstokstraat ook meer 
afval zullen aanleveren.  
Dus 1 orac is volstrekt onvoldoende. 
 
Verder ontgaat het mij waarom de voormalige locatie in de 
Koppelstokstraat tegenover nummer 92 niet meer van toepassing zou 
kunnen zijn. Voordat de nieuwbouw begon stonden ze daar ook dit tot 
tevredenheid van iedereen. Er is nu een in- en uitrit voor de nieuw 
gebouwde parkeergarage waar tussen de orac’s uitstekend geplaatst 
kunnen worden.  
Als deze locatie niet mogelijk is dan kunnen de 2 orac’s ook nog geplaatst 
worden tegenover nummer 82 voor de nieuw ontstane doorgang naar 

Brief niet ontvangen: 
Per abuis heeft een deel van de nieuwbouw woningen in de 
Koppelstokstraat geen bewonersbrief van ons ontvangen.   
Onze excuses voor deze omissie.  
 
Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Bewonersbrief: 
U geeft aan dat in de bewonersbrief van 5 december 2018 
(DSB_SB/2018.4798) is aangegeven dat er één 
ondergrondse container wordt weggehaald in de 
Koppelstokstraat. Wij brengen u graag op de hoogte dat het 
een verschrijving is. De gemeente Den Haag bedoelde één 
locatie in plaats van één ondergrondse container. Onze 
excuses voor de verwarring.  
 
Een bezoek aan de straat: 
Wij maken wijkwandelingen waarbij locaties, - waaronder de 
Koppelstokstraat - stuk voor stuk worden beoordeeld. 
Vervolgens worden die locaties, als ontwerp, voorgelegd aan 
het college met het verzoek om vrijgave zienswijze.  
 
Bevestigingsmail: 
Op 17 december 2018 heeft de gemeente Den Haag u een 
bevestigingsmail gestuurd, waarin is aangegeven dat wij uw 
zienswijze in goede orde hebben ontvangen.  
 
Alternatieve locaties: 
1. De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd. Daarentegen is er 
(conform hetgeen u voorstelt) tegenover huisnummer 94 
(tussen in en uitrit) voldoende ruimte. Deze positie is enige 
meters gelegen naast de oude locatie.   
2.Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat ter hoogte 
van huisnummer 82 is niet mogelijk in verband met kabels en 
leidingen. Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
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Dr. Lelykade tussen de onlangs gebouwde flatwoningen.  
Het lijkt mij dat de gemeente onvoldoende op de hoogte is van de 
onlangs gewijzigde situatie in onze straat. Een bezoek aan de straat zal 
wellicht meer duidelijkheid scheppen. In die zin dat de oracs naar 
tevredenheid van de bewoners op één van de genoemde locaties 
worden geplaatst. Ook zal de de regelgeving van de Gemeente in acht 
genomen worden. 
 
Ik verzoek u vriendelijk de ontvangst van deze mail te bevestigen.Ook 
lijkt mij een antwoord gepast. 
 
In afwachting van uw bericht, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze positie  
is enige meters gelegen naast de oude locatie.   
Deze wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit 
is een verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een 
betere spreiding van de containers binnen het gebied. 

8. 02-10B Geachte Heer (..) 
 
U stelt voor als nieuwe locatie voor de plaatsing van oracs, de Menninckstraat t/o nr.2. 
Dit moet gewoon een speelplein blijven! 
 
Trouwens,op 25 meter van de door u voorgestelde locatie staan al 3 oracs. 
Menninckstraat 2 is voor ons verder dan de 125 meter zoals de regels zijn vastgesteld. 
Op de voormalige locatie t/o Koppelstokstraat 92 stonden ze toch prima? 
Misschien t/o Koppelstokstraat 82 een optie? 
Wij hopen dat de gemeente met een goede oplossing komt! 
Wilt u de ontvangst van deze mail bevestigen? 
 
 

 

 

Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  
 
Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Bevestigingsmail: 
Op 20 december 2018 heeft de gemeente Den Haag u een 
bevestigingsmail gestuurd, waarin is aangegeven dat wij uw 
zienswijze in goede orde hebben ontvangen.  
 
Alternatieve locatie: 
1. De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd.   
2.Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat ter hoogte 
van huisnummer 82 is niet mogelijk in verband met kabels en 
leidingen. Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 

Ja,  
02-10C 
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hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

9. 02-10B Hierbij bezwaar tegen het plaatsen van restafvalcontainer met bovengenoemd 
locatienummer. Het is het goed recht van de gemeente nieuwbouw te (laten) 
plegen in de Koppelstokstraat. Het is echter niet de bedoeling de facilitaire ' 
lasten' hierbij af te wentelen op de bestaande bewoners. Plaatsing op 
voorgestelde locatie betekent wederom een verlies van een schaarse 
parkeerplaats, Verder betekent het, als bewoner van Menninckstraat nr. (…) 
bederf van uitzicht, verdere verloedering van het pleintje 
Menninckstraat/Koppelstokstraat en met de heersende zuidwestenwind betekent 
het dat los bij de container geplaatst afval vroeg of laat voor of in mijn garage 
terecht komt. Voorts wil ik u wijzen op het feit dat er in de directe nabijheid al 
drie huisvuilcontainers zijn die nu al dagelijks worden gebruikt door deze en 
gene om bedrijfsafval te dumpen. Met de komst van een restafvalcontainer zal 
dit oneigenlijk gebruik alleen maar toenemen en het pleintje van lieverlee tot een 
afvaldumpplaats verworden. 

 

Voor uw zienswijze met betrekking tot het verlies van 

parkeerplaatsen, bijplaatsing en uitzicht  zie de algemene 
zienswijze C, D en G.  
 
Bijplaatsing: 
Indien ondergrondse restafvalcontainer vol zijn, kan dit 
gemeld worden via de website of het (gratis) telefoonnummer 
14070. De gemeente komt dan langs om de ondergrondse 
restafvalcontainers te ledigen.  
Ook kan er een melding worden gemaakt, indien er vuil 
rondom de container wordt aangetroffen. De gemeente komt 
dan langs om het huisvuil op te halen. Daarbij kan worden 
opgetreden tegen bewoners die het huisvuil onjuist 
aanbieden. Op basis van meldingen worden de losse 
huisvuilzakken meegenomen ter controle. De toezichthouder 
maakt een foto van het verkeerd aangeboden huisvuil. De 
foto die de toezichthouder heeft gemaakt wordt in de 
rapportage toegevoegd welke met de rekening naar de 
overtreder wordt meegestuurd.  
 
Bedrijfsafval: 
De ondergrondse restafvalcontainers zijn bedoeld voor het 
huishoudelijk afval. Bedrijven dienen zelf een contract af te 
sluiten met een erkende afvalinzamelaar en mogen geen 
gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

 
Ja,  

02-10C 

10. 02-10B Geachte heer (..) 

Wij hebben onlangs van U een brief ontvangen met Kenmerk DSB_SB/2018.4798 met 

daarin een voorstel voor de nieuwe locatie van de oracs in de Koppelstokstraat waar wij 

Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  
 
Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  

Ja,  
02-10C 
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wonen. 

U stelt voor als nieuwe locatie de plaatsing t/o Menninckstraat 2, wij vinden dit geen 

verstandig idee met name omdat dit is het enige pleintje in onze woonomgeving is waar 

onze buurtkinderen en mijn eigen kinderen nog kunnen spelen.  

Bovendien staan op nog geen 25 meter afstand van de door u voorgestelde locatie al 3 

orac’s in de Menninckstraat, ook is de voorgestelde locatie bij de  

Menninckstraat 2 aanzienlijk verder voor ons dan maximaal 125 meter zoals in de regels 

van de gemeente zijn vastgesteld. 

Wij begrijpen niet waarom de voormalige locatie in de Koppelstokstraat tegenover 

nummer 92 niet meer van toepassing is en de 2 en niet 1 orac (zoals in uw brief staat) 

terug geplaatst worden, voordat de nieuwbouw begon stonden ze daar ook dit tot 

tevredenheid van iedereen.  

Er is nu een in en een uitrit voor de nieuwe gebouwde parkeergarage waar tussen de 

orac’s uitstekend geïntegreerd kunnen worden.  

Als deze locatie niet mogelijk is dan kunnen de 2 orac’s ook nog geplaatst worden 

tegenover nummer 82 voor de nieuw ontstane doorgang naar Dr. Lelykade tussen de 

onlangs gebouwde flatwoningen.  

Dit terugbrengen naar de oude voorgaande situatie, bovendien wel op loopafstand voor 

de bewoners, voldoet dan gelijktijdig aan de norm van de door de gemeente gestelde 

maximale 125 meter. 

Het lijkt ons dat de gemeente onvoldoende op de hoogte is van de onlangs gewijzigde 

situatie in onze straat een bezoek aan onze straat zal wellicht meer duidelijkheid 

scheppen. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn de ontvangst van deze mail te bevestigen.  

Met vriendelijke groet, 

(..) 

Bewonersbrief: 
U geeft aan dat in de bewonersbrief van 5 december 2018 
(DSB_SB/2018.4798) is aangegeven dat er één 
ondergrondse container wordt weggehaald in de 
Koppelstokstraat. Wij brengen u graag op de hoogte dat het 
een verschrijving is. De gemeente Den Haag bedoelde één 
locatie in plaats van één ondergrondse container. Onze 
excuses voor de verwarring.  
 
Een bezoek aan de straat: 
Wij maken wijkwandelingen waarbij locaties, - waaronder de 
Koppelstokstraat - stuk voor stuk worden beoordeeld. 
Vervolgens worden die locaties, als ontwerp, voorgelegd aan 
het college met het verzoek om vrijgave zienswijze.  
 
Bevestigingsmail: 
Op 31 december 2018 heeft de gemeente Den Haag u een 
bevestigingsmail gestuurd, waarin is aangegeven dat wij uw 
zienswijze in goede orde hebben ontvangen.  
 
Alternatieve locaties: 
1. De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd. Daarentegen is er 
(conform hetgeen u voorstelt) tegenover huisnummer 94 
(tussen in en uitrit) voldoende ruimte.  
2. Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat ter hoogte 
van huisnummer 82 is niet mogelijk in verband met kabels en 
leidingen. Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

11.0 02-10B Geachte heer (..)  
 
Wij hebben onlangs van U een brief ontvangen met Kenmerk 

Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  
 

Ja,  
02-10C 
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DSB_SB/2018.4798 met daarin een voorstel voor de nieuwe locatie van de 
oracs in de Koppelstokstraat waar wij wonen. 
Ik wil u er op attent maken dat de bewoners, onze overburen, van de recente 
nieuwbouw woningen te weten de huisnummers 27 t/m 43 uw brief niet hebben 
ontvangen, ook zij hebben immers afval voor de oracs en hebben derhalve 
eveneens het recht om een locatie aan te geven. 
U stelt voor als nieuwe locatie de plaatsing t/o Menninckstraat 2, wij vinden dit 
geen verstandig idee met name omdat dit is het enige pleintje in onze 
woonomgeving is waar onze buurtkinderen nog kunnen spelen. 
Bovendien staan op nog geen 25 meter afstand  van de door u voorgestelde 
locatie al 3 orac’s in de Menninckstraat, ook is de voorgestelde locatie bij de 
Menninckstraat 2 aanzienlijk verder voor ons dan maximaal 125 meter zoals in 
de regels van de gemeente zijn vastgesteld. 
Wij begrijpen niet waarom de voormalige locatie in de Koppelstokstraat 
tegenover nummer 92 niet meer van toepassing is en de 2 en niet 1 orac (zoals 
in uw brief staat) terug geplaatst worden, voordat de nieuwbouw begon stonden 
ze daar ook dit tot tevredenheid van iedereen.  
Er is nu een in en een uitrit voor de nieuwe gebouwde parkeergarage waar 
tussen de orac’s uitstekend geïntegreerd kunnen worden.   
Als deze locatie niet mogelijk is dan kunnen de 2 orac’s ook nog geplaatst 
worden tegenover nummer 82 voor de nieuw ontstane doorgang naar Dr. 
Lelykade tussen de onlangs gebouwde flatwoningen.  
Dit terugbrengen naar de oude voorgaande situatie, bovendien wel op 
loopafstand voor de bewoners, voldoet dan gelijktijdig aan de norm van de door 
de gemeente gestelde maximale 125 meter. 
Het lijkt ons dat de gemeente onvoldoende op de hoogte is van de onlangs 
gewijzigde situatie in onze straat een bezoek aan onze straat zal wellicht meer 
duidelijkheid scheppen. 
Step 1 Input 4:  
 
Mogelijke alternatieve locaties aandragen: tegen over koppelstokstraat 92 of 
tegeover Koppelsrokstraat 82  
 
 
 

 

Brief niet ontvangen: 
Per abuis heeft een deel van de nieuwbouw woningen in de 
Koppelstokstraat geen bewonersbrief van ons ontvangen.   
Onze excuses voor deze omissie.  
 
Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Bewonersbrief: 
U geeft aan dat in de bewonersbrief van 5 december 2018 
(DSB_SB/2018.4798) is aangegeven dat er één 
ondergrondse container wordt weggehaald in de 
Koppelstokstraat. Wij brengen u graag op de hoogte dat het 
een verschrijving is. De gemeente Den Haag bedoelde één 
locatie in plaats van één ondergrondse container.  
Onze excuses voor de verwarring.  
 
Een bezoek aan de straat: 
Wij maken wijkwandelingen waarbij locaties, - waaronder de 
Koppelstokstraat - stuk voor stuk worden beoordeeld. 
Vervolgens worden die locaties, als ontwerp, voorgelegd aan 
het college met het verzoek om vrijgave zienswijze.  
 
Alternatieve locaties: 
1. De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd. Daarentegen is er 
(conform hetgeen u voorstelt) tegenover huisnummer 94 
(tussen in en uitrit) voldoende ruimte.  
2. Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat ter hoogte 
van huisnummer 82 is niet mogelijk in verband met kabels en 
leidingen. Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze positie  
is enige meters gelegen naast de oude locatie.   
Deze wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit 
is een verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een 
betere spreiding van de containers binnen het gebied. 
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11.1 02-10B Geachte heer (..)  
 
Wij hebben onlangs van U een brief ontvangen met Kenmerk 
DSB_SB/2018.4798 met daarin een voorstel voor de nieuwe locatie van de 
oracs in de Koppelstokstraat waar wij wonen. 
Ik wil u er op attent maken dat de bewoners, onze overburen, van de recente 
nieuwbouw woningen te weten de huisnummers 27 t/m 43 uw brief niet hebben 
ontvangen, ook zij hebben immers afval voor de oracs en hebben derhalve 
eveneens het recht om een locatie aan te geven. 
U stelt voor als nieuwe locatie de plaatsing t/o Menninckstraat 2, wij vinden dit 
geen verstandig idee met name omdat dit is het enige pleintje in onze 
woonomgeving is waar onze buurtkinderen nog kunnen spelen. 
Bovendien staan op nog geen 25 meter afstand van de door u voorgestelde 
locatie al 3 orac’s in de Menninckstraat, ook is de voorgestelde locatie bij de  
Menninckstraat 2 aanzienlijk verder voor ons dan maximaal 125 meter zoals in 
de regels van de gemeente zijn vastgesteld. 
Wij begrijpen niet waarom de voormalige locatie in de Koppelstokstraat 
tegenover nummer 92 niet meer van toepassing is en de 2 en niet 1 orac (zoals 
in uw brief staat) terug geplaatst worden, voordat de nieuwbouw begon stonden 
ze daar ook dit tot tevredenheid van iedereen.  
Er is nu een in en een uitrit voor de nieuwe gebouwde parkeergarage waar 
tussen de orac’s uitstekend geïntegreerd kunnen worden.  
Als deze locatie niet mogelijk is dan kunnen de 2 orac’s ook nog geplaatst 
worden tegenover nummer 82 voor de nieuw ontstane doorgang naar Dr. 
Lelykade tussen de onlangs gebouwde flatwoningen.  
Dit terugbrengen naar de oude voorgaande situatie, bovendien wel op 
loopafstand voor de bewoners, voldoet dan gelijktijdig aan de norm van de door 
de gemeente gestelde maximale 125 meter. 
Het lijkt ons dat de gemeente onvoldoende op de hoogte is van de onlangs 
gewijzigde situatie in onze straat een bezoek aan onze straat zal wellicht meer 
duidelijkheid scheppen. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn de ontvangst van deze mail te bevestigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor uw zienswijze met betrekking tot loopafstanden zie de 
algemene zienswijze F.  
 
Brief niet ontvangen: 
Per abuis heeft een deel van de nieuwbouw woningen in de 
Koppelstokstraat geen bewonersbrief van ons ontvangen.   
Onze excuses voor deze omissie.  
 
Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Bewonersbrief: 
U geeft aan dat in de bewonersbrief van 5 december 2018 
(DSB_SB/2018.4798) is aangegeven dat er één 
ondergrondse container wordt weggehaald in de 
Koppelstokstraat. Wij brengen u graag op de hoogte dat het 
een verschrijving is. De gemeente Den Haag bedoelde één 
locatie in plaats van één ondergrondse container. Onze 
excuses voor de verwarring.  
 
Een bezoek aan de straat: 
Wij maken wijkwandelingen waarbij locaties, - waaronder de 
Koppelstokstraat - stuk voor stuk worden beoordeeld. 
Vervolgens worden die locaties, als ontwerp, voorgelegd aan 
het college met het verzoek om vrijgave zienswijze.  
 
Bevestigingsmail: 
Op 14 december 2018 heeft de gemeente Den Haag u een 
bevestigingsmail gestuurd, waarin is aangegeven dat wij uw 
zienswijze in goede orde hebben ontvangen.  
 
Alternatieve locaties: 
1. De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B kunnen niet worden geplaatst op de oorspronkelijke 
locatie in de Koppelstokstraat tegenover huisnummer 90. 
Op deze locatie is een uitrit gesitueerd. Daarentegen is er 
(conform hetgeen u voorstelt) tegenover huisnummer 94 
(tussen in en uitrit) voldoende ruimte.  
2. Uw alternatieve locatie in de Koppelstokstraat ter hoogte 
van huisnummer 82 is niet mogelijk in verband met kabels en 
leidingen. Tevens is hier een lichtmast gesitueerd. 
 

Ja,  
02-10C 
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Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze positie  
is enige meters gelegen naast de oude locatie.   
Deze wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit 
is een verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een 
betere spreiding van de containers binnen het gebied. 

11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-10B Geachte mevrouw, 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek op woensdag 19 december ook toch 
nog een aanvulling op mijn mail die ik op 14 december naar u gestuurd heb. 
 
Aan de overkant van de door u gekozen plaats om de orac’s eventueel te 
plaatsen t.w. Mennickstraat 2 zal in de loop van volgend jaar ook nog 
nieuwbouw gaan plaatsvinden. Dat betekend dat de bouwplaats weer met 
hekken zal worden afgezet en dat de rijweg daardoor ook weer smaller zal 
worden.  
Ook nog over de kabels die in de grond zouden zitten op de oude locatie waar 
de orac’s hebben gestaan tegenover Koppelstokstraat nr. 92. 
Toen een aantal jaren geleden de orac’s geplaatst gingen worden is mij 
verzekerd door een medewerker van de gemeente dat op deze locatie geen 
sprake was van enige kabel. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ook deze mail te bevestigen. 

De reden dat de ondergrondse restafvalcontainers niet ter 
hoogte van Koppelstokstraat 92 geplaatst kunnen worden, is 
omdat hier een uitrit is gesitueerd. Dit heeft geen verband 
met aanwezige kabels of leidingen.   
 
Bevestigingsmail: 
Op deze nagekomen aanvulling heeft de gemeente Den 
Haag u geen bevestigingsmail gestuurd, waarin is 
aangegeven dat wij uw zienswijze in goede orde hebben 
ontvangen. Onze excuses daarvoor. 
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 
 

Ja,  
02-10C 

12. 02-10B Geachte heer (..) 

 

Op 5 december jl. heb ik een brief, kenmerk DSB_SB/2018.4798, ontvangen voor het 

plaatsen van ORAC's ter hoogte van de Menninckstraat 2 in Scheveningen.  

Ik maak hiertegen bezwaar.  

M.i. is dit niet nodig aangezien 10 tot 15 meter verder er al 3 ORAC’s staan in de 

Menninckstraat.  

Tevens in het verleden met de gemeente afgesproken dat op dit pleintje niets geplaatst 

zou worden. Het is het enige plekje waar de kinderen in de straat kunnen spelen. 

 

 

 

Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Alternatieve locatie: 
Uw alternatief om de ondergrondse restafvalcontainers met 
locatienummer 02-10B te laten vervallen en de bewoners 
gebruik laten maken van locatie 02-09 (3 containers in de 
Menninckstraat) is geen verbetering van het ontwerp 
plaatsingsplan. Er is een capaciteitsberekening gemaakt van 
het aantal huishoudens dat gebruik kan maken van de 
containers. Uit deze berekening blijkt dat het niet mogelijk is 
om de ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 
02-10B te laten vervallen.  
 

Ja,  
02-10C 
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Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

13. 02-10B Op 5 december jl. heb ik een brief, kenmerk DSB_SB/2018.4798 ontvangen 
voor het plaatsen van ORAC's ter hoogte van de Menninckstraat 2 in 
Scheveningen. Ik maak hiertegen bezwaar.  M.i. is dit niet nodig aangezien 10 
tot 15 meter verder er al 3 ORAC's staan. Tevens in het verleden met de 
gemeente afgesproken dat op dit pleintje niets geplaatst zou worden. Het is het 
enige plekje waar de kinderen in de straat kunnen spelen. 
 
Mogelijke alternatieve locaties aandragen: 10 tot 15 meter verder staan al 3 
ORAC's. Dat is de alternatieve locatie. 
 

Veiligheid kinderen: 
Locatie 02-10B is gesitueerd op een parkeerplaats.  
Er zijn geen risico’s ten aanzien van spelende kinderen.  
 
Alternatieve locatie: 
Uw alternatief om de ondergrondse restafvalcontainers met 
locatienummer 02-10B te laten vervallen en de bewoners 
gebruik laten maken van locatie 02-09 (3 containers in de 
Menninckstraat) is geen verbetering van het ontwerp 
plaatsingsplan. Er is een capaciteitsberekening gemaakt van 
het aantal huishoudens dat gebruik kan maken van een 
container. Uit deze berekening blijkt dat het niet mogelijk is 
om de ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 
02-10B te laten vervallen.  
 
Wijziging locatie 02-10B: 
De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer  
02-10B zullen worden verplaatst naar de Koppelstokstraat ter 
hoogte van huisnummer 94 (tussen in en uitrit). Deze 
wijziging zal worden aangeduid met locatie 02-10C. Dit is een 
verbetering van de loopafstanden en zorgt voor een betere 
spreiding van de containers binnen het gebied. 

Ja,  
02-10C 

1. 02-28 
02-29 

Locatienummer ondergrondse container: 02-28 en 02-29  
 
Reactie: geen opmerkingen over delocatie. Wel over de soort inzameling.  Er is 
in de wijk geen/te weinig gelegenheid afval gescheiden aan te bieden. Ik wil ook 
pleiten voor inzameling van glaswerk en met name papier en plastic!  
 
Glaswerk is te ver weg en niet in alle varianten. Voor papier is momenteel te 
weinig containers beschikbaar (altijd overvol) en plastic is er niet. Inzameling van 
kleding/textiel is wenselijk. 
 

Afval gescheiden aanbieden: 
U geeft aan dat u graag het afval gescheiden wilt aanbieden. 
Wij brengen u graag op de hoogte dat er een 
afvalsorteerstraatje is gesitueerd op de Dr. Lelykade.  
Dit is de dichtstbijzijnde locatie bij u in de buurt.   

Nee, 
   02-28 
   02-29 

 
 


