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Onderwerp 

Definitieve locaties ondergrondse afvalsorteerstraatjes Centrum 

Beste bewoner(s), 

De gemeente gaat op vijf locaties in het stadsdeel Centrum een afvalsorteerstraatje maken met 

ondergrondse containers. Een afvalsorteerstraatje is een serie van ondergrondse containers voor glas, 

papier, textiel en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Zodra de werkzaamheden 

starten ontvangt u van ons een brief. 

Waar komen de ondergrondse afvalsorteerstraatjes te staan? 

De ondergrondse afvalsorteerstraatjes worden geplaatst op de volgende locaties: 

• Riouwstraat tegenover huisnummer 100

• Alexanderplein tegenover huisnummer 23

• Mijtenstraat ter hoogte van huisnummer 100

• Paviljoensgracht ter hoogte van huisnummer 139

• Stationsweg tegenover huisnummer 40

De volledige plattegrond met de locaties vindt u op https://denhaag.raadsinformatie.nl/ 

onder RISnummer: RIS310912. Vul in het zoekveld het nummer in.   

Gewijzigde locatie Stationsweg 

Locatie CE-50 (Huygenspark tegenover huisnummer 35) wordt verplaatst naar de stoep tegenover 

Stationsweg 40 naast de bestaande ondergrondse restafvalcontainers. Dit omdat de gewijzigde locatie 

niet ten koste gaat van parkeerplaatsen. Deze locatie wordt aangeduid met locatienummer CE-50A. 

Bent u het niet eens met de locatie(s)? 

U kunt tegen de definitieve locaties in beroep gaan bij de Raad van State. Dit kan tot en met 2 februari 

2022. Meer informatie hierover vindt u via www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep 

Heeft u een reactie(zienswijze) ingediend tegen een van de voorgestelde locaties? Het antwoord hierop 

vindt u in de Nota van Antwoord. Dit is de bijlage van het besluit met RISnummer RIS310912. 

Late verzending 
Door omstandigheden is deze brief later verzonden. Onze excuses hiervoor.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/
http://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep
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Informatie 

Heeft u na het lezen van deze brief en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afvalscheiden nog 
vragen? Mail die dan aan oracs@denhaag.nl of neem contact op met de gemeente op telefoonnummer 
14070 (op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur). 

Met vriendelijke groet, 

Hassan el Houari 

Stadsdeeldirecteur Centrum 
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