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Onderwerp 

Voorstel locaties afvalsorteerstraatjes Centrum 

  

Beste bewoner(s), 

 

De gemeente gaat in uw buurt een afvalsorteerstraatje maken met ondergrondse containers. Een 

afvalsorteerstraatjes is een serie ondergrondse containers voor glas, papier, textiel en plastic 

verpakkingen, blik en drinkpakken.  

De afgelopen periode heeft de gemeente onderzoek gedaan naar geschikte locaties in verschillende 

wijken van het centrum. Uit het onderzoek zijn vijf locaties gekomen die we willen realiseren.  

 

Waar komen de afvalsorteerstraatjes te staan? 

In het ontwerp staat een voorstel voor vijf locaties waar de afvalsorteerstraatjes in het centrum 

geplaatst kunnen worden. Dit zijn: 

 

• Riouwstraat tegenover nummer 100 

• Alexanderplein tegenover nummer 23 

• Mijtenstraat ter hoogte van nummer 100 

• Paviljoengracht ter hoogte van nummer 139 

• Huijgenspark tegenover nummer 35 

 

De volledige plattegrond met de locaties vindt u op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder 

RISnummer: RIS308807. Vul in het zoekveld het nummer in.  

 

Heeft u een suggestie voor een andere locatie? 

U kunt ons tot en met 14 juli 2021 laten weten wat u van de voorgestelde locaties vindt (zienswijze). 

Meer informatie over de procedure en de link naar het formulier vindt u via www.denhaag.nl/huisvuil 

onder ‘Procedure en plaatsing ondergrondse afvalsorteerstraatjes’.  

 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken
http://www.denhaag.nl/huisvuil


Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

DPZ/10125827  

 

2/2 

Helpt u ook mee om meer afval te scheiden? 

Van papier, glas, textiel en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken kunnen nieuwe producten 

gemaakt worden. Denk aan nieuwe drinkflesjes, blikjes, verpakkingen, speelgoed en automaterialen. 

De gemeente wil het scheiden van afval voor u zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat doen we door 

zoveel mogelijk containers voor verschillende materialen op één locatie te plaatsen.  

 

Meer informatie 

Heeft u na het lezen van deze brief en het bekijken van de website www.denhaag.nl/afvalscheiden nog 

vragen? Mail deze dan aan oracs@denhaag.nl of neem contact op met de gemeente via het 

telefoonnummer 14070 (op werkdagen bereikbaar van 09:00-17:00 uur). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Hassan el Houari 

Stadsdeeldirecteur Centrum 
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