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Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer  

dinsdag 19 januari 2016 
 

 

Aanwezig    dhr. H. van Gelderen (voorzitter), dhr. S. Bergmans (Houtwijk), dhr. B. Bakker          

(Kom Loosduinen), dhr. F. Boesten (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mw. N. Olvers 

(Notenbuurt),  mw. M. Van den Hoek - Waanders ( Kraayenstein), mw. M. El Adlouni 

(stadsdeelkantoor), mw. M. van der Heijden (notulist) 

 

Afwezig met kennisgeving: - dhr. H. van den Muijsenberg (DB), 

- mw. C. van der Kruit ( Nieuw-Waldeck) 

  

Gast dhr. R. van Coevorden (projectleider ORAC’s Den Haag)  

 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met een nieuwjaarswens en een bijzonder welkom voor de gast,  

dhr. Van Coevorden, voor mw. El Adlouni die voor het eerst, namens het stadsdeelkantoor, deel-

neemt aan de Projectgroepvergadering en voor mw. Van den Hoek die voor het eerst als vertegen-

woordiger van Kraayenstein deelneemt. 

Ook deelt hij mee dat steeds een week van tevoren alle vergaderstukken op de CL-website te vinden 

zijn. 

 

2. Beleid en uitvoering Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC’s) 

Dhr. Van Coevorden, sinds juni 2015 projectleider ORAC’s,  is aanwezig om een en ander –met een 

powerpointpresentatie- toe te lichten. De hand-out wordt door hem aan het secretariaat gestuurd en 

zal aan de WB-leden worden toegestuurd.  

 

Waarom ORAC’s? 

      Het doel is het voorkomen van overlast door afval en van vervuiling van de openbare ruimte. 

ORAC’s worden geplaatst in straten met gestapelde bouw waar woningen geen inpandige berging 

hebben. Als eerste zijn enkele jaren geleden ORAC’s geplaatst in de  zg. krachtwijken. In de jaren 

erna zijn, na achtereenvolgende raadsbesluiten en tussentijdse evaluaties, ruim 4900 ORAC’s in 

Den Haag geplaatst en als alle geplande containers geplaatst zijn, zijn dat er ruim 6600. 

 

Wat is de  mening van de stad? 

Bewoners van Den Haag is naar hun mening gevraagd over de ORAC’s. Door 86% worden deze als 

een verbetering ervaren. 

 

Hoe komt de keuze voor locaties en voor het aantal ORAC’s tot stand? 

Het aantal huishoudens in een straat is uitgangspunt. In eén ORAC kunnen 100 zakken gedeponeerd 

worden en een container wordt twee keer per week geleegd. Daarnaast wordt uitgegaan van een 

maximale loopafstand van 75 tot 125 meter. Bij de keuze voor het aantal containers wordt ook reke-

ning gehouden met looproutes naar bijvoorbeeld winkels of openbaar vervoer en met knooppunten. 

ORAC’s worden in principe op een parkeerplaats geplaatst. Er moet bij de keuze voor de locatie re-

kening worden gehouden met bomen, straatverlichting en leidingen en kabels in de bodem. De rij-

baan moet minimaal 3,5 meter breed zijn wil de leegwagen zijn werk kunnen doen. Dit leidt soms 

tot een plaatselijk parkeerverbod. Het legen van de containers duurt ongeveer 10 minuten en is 

daarom vaak niet mogelijk in straten met doorgaand verkeer en/of trams zoals bijvoorbeeld de Lip-

pe-Biesterfeldweg. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. 
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Hoe komt het plan tot stand en op welke wijze kunnen bewoners hun reacties indienen? 

Nadat locaties gekozen zijn wordt onderzoek gedaan o.a. door proefsleuven te graven. 

Na het onderzoek worden de  locaties vastgesteld en het plan aan de bewoners gepresenteerd op een 

informatieavond waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. Deze kunnen hun reacties daarna 

middels een zg. zienswijze indienen. Waar nodig en mogelijk worden de zienswijzen in het defini-

tieve plan verwerkt. Als dit plan in de gemeenteraad is vastgesteld wordt tot plaatsing overgegaan. 

 

Is beroep mogelijk? 

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend kan nog in beroep gaan tegen het definitieve plan. Dit be-

roep kun je vergezeld laten gaan van een verzoek tot voorlopige voorziening. Met de Raad van State 

is afgesproken dat bij een dergelijk verzoek de werkzaamheden tot de uitspraak gestaakt worden. 

 

Hoeveel tijd neemt het hele proces in beslag? 

Voor het graven van proefsleuven staat 3 maanden tot een jaar, voor de inspraak en de verwerking 

ervan worden drie maanden uitgetrokken. De daadwerkelijke plaatsing neemt ongeveer een week. 

Voor bewoners is er vervolgens een gewenningsperiode van twee weken. 

 

Wat is het slechte nieuws? 

Bijplaatsing hier en daar van vuilnis is het slechte nieuws. 

De gemeente neemt hiertoe een aantal maatregelen: 

- via contacten en organisaties in de wijk worden allochtone  bewoners geïnformeerd 

- bewoners kunnen een container adopteren hetgeen betekent dat ze een sleutel hebben en blokka-

des van de trommel kunnen verhelpen. 

- bewoners kunnen melding maken van bijplaatsing 

- er vindt monitoring plaats m.b.t. de snelheid waarmee containers vol zijn met als doel dat er evt. 

tot frequentere leging wordt overgegaan op bepaalde locaties. Dit is een pilot die voor 600 

ORAC’s wordt gedaan. Wanneer dit succesvol blijkt te zijn worden de volgende stappen gezet. 

- samenwerking met woningbouwcorporaties opdat sociaal beheerders bewoners voorlichten en 

aanspreken. 

-  

Hoe is de globale planning voor de  plaatsing van ORAC’s in de diverse wijken van dit stadsdeel? 

In Kom Loosduinen zijn de ORAC’s geplaatst, in de Mecklenburgstraat zullen ze na de herin-

richting worden geplaatst. Voor 2016 staan de Componistenbuurt (Bohemen links) en Houtwijk op 

het programma, in 2017 Nieuw-Waldeck. Deze planning is niet op de website van de gemeente te 

vinden omdat de planning kan wijzigen. 

Onderzoeken starten in de Notenbuurt, Houtwijk en de Componistenbuurt. In Houtwijk speelt de 

parkeerdruk en dhr. Van Coevorden wil daarover graag contact met de voorzitter van de bewoners-

organisatie. 

Sommigen delen van het stadsdeel  krijgen geen ORAC’s. Een te hoge parkeerdruk kan in zijn al-

gemeenheid een reden daarvoor zijn. Voor Loosduinen geldt dit echter vooralsnog niet. Een andere 

reden kan zijn dat er vooral eengezinswoningen staan die voldoende mogelijkheid bieden om vuilnis 

zonder overlast op te slaan. Kraayenstein is een voorbeeld van waar de appartementen zelf voorzie-

ningen hebben en de eengezinswoningen d.m.v. mini containers huisvuil aanbieden.. 

 

En verder? 

- Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is in het stadsdeelkantoor aanwezig mw. Aarnoudse, 

ORAC-vertegenwoordiger,  bij wie bewoners met hun vragen terecht kunnen. Dhr. Van Coevor-

den doet het verzoek aan de bewonersorganisaties om deze informatie in hun wijkkrant te ver-

melden. 

- Een plan voor ondergrondse containers voor plastic, papier , glas e.d. wordt uitgewerkt. 

- Bewoners mogen in principe overal in de stad hun afval deponeren in een ORAC. 

- Dhr. Van Coevorden benadrukt dat hij graag contact met bewonersorganisaties wil. 
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Vragen naar aanleiding van deze informatie: 

 

- Wat kan de rol van bewonersorganisaties zijn bij het tegengaan van bijplaatsing? 

De suggestie wordt gedaan om QR codes op de containers te plaatsen waarbij verwezen wordt 

naar bijv. de bewonersorganisaties. 

 

- Wat is het meest gemaakte bezwaar? 

Mensen willen de ORAC’s niet voor hun deur, o.a. uit angst voor waardevermindering van het 

huis. 

 

- Wat is er bekend over de waardevermindering van huizen? 

De waarde van huizen is niet gedaald door plaatsing van ORAC’s. Daarnaast wordt een waarde-

vermindering van 5%, om welke reden dan ook, in de regel als acceptabel beschouwd. 

 

- Wijken met veel overlast door bijvoorbeeld meeuwen staan niet in de planning. Hoe stelt de ge-

meente prioriteiten? 

Het verzoek wordt gedaan aan dhr. Van Coevorden om  wijken met veel grote en hoge flats 

voorrang te geven i.v.m. de grote meeuwenoverlast. Eerder is vanuit de CL hierover een brief 

gestuurd naar de gemeente. Dhr. Van Coevorden adviseert dhr. Boesten hem alsnog een brief te 

sturen met dit verzoek. De voorzitter ontvangt graag een kopie. 

Ook wordt de vraag gesteld of Kraayenstein nog in het programma kan worden opgenomen als 

daartoe een verzoek wordt ingediend wat door veel bewoners wordt ondersteund. Die mogelijk-

heid bestaat volgens dhr. Van Coevorden. Het advies is om het verzoek aan dhr. Revis, wethou-

der, te richten. 

 

- Gaat het eigenlijk om een bezuinigingsoperatie? 

Nee, het plaatsen van ORAC’s is ingegeven door de wens de overlast te bestrijden.  

 

- Op Oudjaarsavond is er vuurwerk in een ORAC afgestoken. Wordt daar iets op bedacht? 

Ja. De schade aan de omgeving en de ORAC viel overigens gelukkig mee. 

 

3. Verslag vergadering 3 november 2015 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notuliste. 

 

Naar aanleiding van punt 1 en 2 van het verslag vraagt de voorzitter of er iets gedaan is met de op-

merkingen van de bewonersorganisaties op de concept-wijkprogramma’s. Volgens mw. Olvers is 

dat wel degelijk het geval. 

 

Mw. El Adlouni voegt toe dat de uitvoeringsplannen naar de bewonersorganisaties (b.o.’s) zijn ge-

stuurd. Zij vraagt de organisaties goed te kijken of ze nog iets missen in die plannen en wijzigingen  

door te geven aan de contactpersoon op het stadsdeelkantoor vóór eind januari. Daarna worden de 

plannen definitief vastgesteld. 

 

Dhr. Bakker vraagt aandacht voor het feit dat b.o.’s vaak éen keer per maand vergaderen en dat een 

reactietermijn van een maand daarom handig zou zijn maar volgens de voorzitter is het niet zo’n 

probleem om indien nodig per geval een wat langere reactietermijn te vragen. 

 

Mw. Van den Hoek vraagt aandacht voor het beschermd wonen als nieuwe taak voor de gemeente. 

Er zijn aanwijzingen dat dit nog niet soepel verloopt. Het betreft hier woonvoorzieningen voor o.a. 

dementerenden, drugsverslaafden en oudere jeugd. Haar voorstel is om als projectgroep naar de ge-

meente een advies hierover uit te brengen met als doel in een vroeg stadium een signaal af te geven 

om hopelijk overlast voor te zijn. 
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De voorzitter stelt voor een brief te schrijven aan mw. Rothert, gast in de vorige vergadering over dit 

onderwerp (WMO), met de vraag of ze kan aangeven hoe het staat met de uitvoering van deze nieu-

we taak en om welke locaties het gaat in het stadsdeel. Men kan zich in dit voorstel vinden. 

 

Tot slot informeert de voorzitter de aanwezigen over de digitale gemeentelijke nieuwsbrief WMO. 

Deze geeft goed inzicht in de ontwikkelingen. Aanmelden kan op de website van de gemeente. De 

voorzitter zal in dit verslag de link vermelden: 

http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/werk-zorg-en-welzijn/Nieuwsbrief-Wmo-de-

Haagse-aanpak.htm 

 

4. Terugblik jaarwisseling 

Notenbuurt: 

De b.o. Notenbuurt gaat zich sterk maken voor een Buurt Preventie Team. Vergeleken met vorige 

jaren is de jaarwisseling rustig verlopen maar men wil dit graag zo houden. 

Kraayenstein: 

Op een enkel vuurtje na is het rustig verlopen. 

Bohemen, Waldeck en Kijkduin: 

Geen bijzonderheden. 

Kom Loosduinen: 

Idem. 

Houtwijk: 

De ME heeft op één locatie moeten optreden. Mogelijkheden voor cameratoezicht bij Bokkefort 

worden onderzocht. 

Naar aanleiding van vragen over vuurwerkvrije zones, vroegtijdig afsteken van vuurwerk en hand-

having wordt voorgesteld deze punten t.z.t. in te brengen in het decentrale ACON-overleg. 

 

5. Evaluatie van WB-vergaderingen in 2015 en agendapunten voor 2016. 

 

Kom Loosduinen: 

De b.o. krijgt veel klachten en zorgen over sommige bewoners in de Muziekbuurt. Het betreft dan 

cliënten van Parnassia en mensen die nergens anders geplaatst kunnen worden. Ze zorgen voor over-

last in de vorm van vuilnis, fietsen, ruiten ingooien bij zichzelf of bij elkaar. Die bewoners wisselen 

ook snel. De indruk is ook dat er jonge statushouders wonen die geen begeleiding krijgen en rond-

zwerven. 

De voorzitter wil in overleg met mw. El Aldouni een keer iemand uitnodigen met wie deze zorgen 

besproken kunnen worden. 

 

Notenbuurt: 

Ook hier regelmatig signalen dat bewoners zich zorgen maken over het plaatsen van nieuwe bewo-

ners. Mw. Olvers pleit voor meer informatie aan en meer gesprek met de bewoners. Nog los van de 

vraag hoeveel invloed b.o’s of corporaties kunnen uitoefenen op de plaatsing van bewoners, is het 

volgens haar van belang dat mensen enerzijds geïnformeerd worden en anderzijds dat ervaringen en 

vooroordelen besproken kunnen worden. 

Mw. El Adlouni voegt toe dat het stadsdeelkantoor in het kader van de wijkprogramma’s en uitvoe-

ringsplannen aandacht wil besteden aan het verbeteren van verhoudingen tussen bewoners in een 

straat. 

 

Voorzitter: 

Stichting VÓÓR komt één keer per jaar haar plannen presenteren. 

Grote groengebieden moeten een keer op de agenda. 

In overleg met mw. El Adlouni zal ook het onderwerp “Haagse Kracht” (voorheen de Gouden Dos-

siers) een keer op de agenda plaatsen. 

http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/werk-zorg-en-welzijn/Nieuwsbrief-Wmo-de-Haagse-aanpak.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/werk-zorg-en-welzijn/Nieuwsbrief-Wmo-de-Haagse-aanpak.htm
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Kraayenstein: 

Er is sprake van uitbreiding van Parnassia in natuurgebieden aan de Monsterseweg. Voorstel om de 

uitbreidingsplannen van Parnassia een keer op de agenda te zetten. 

 

Kom Loosduinen: 

Hoe (verkeers) veiligheid in de wijk te organiseren/ te verbeteren. 

Mw. El Adlouni meldt dat wijken een Buurt Preventie Team kunnen oprichten. Dit kan (het gevoel 

van ) veiligheid voor bewoners verbeteren. Er is een brochure beschikbaar. 

 

Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK): 

Dhr. Boesten heeft een brief opgesteld over het initiatief om caissières van supermarkten (Albert 

Heijn) een oogje op problematiek bij ouderen te laten houden. Op voorstel van het bestuur b.o. 

BWK is de brief aan de andere b.o.’s in het stadsdeel gestuurd, maar vooralsnog zijn er geen reac-

ties ontvangen. Zijn bezwaar geldt vooral het feit dat de bedoeling is dat de caissières ouderen gaan 

doorverwijzen. Mw. Van den Hoek vult aan dat het initiatief gemeentelijk wordt ondersteund en 

verwijst naar www.denhaag.nl/home/bewoners/to/innovatieve-zorg-in-beeld.htm 

 

De zorg binnen de WMO is volgens de heer Boesten in opbouw, maar hij vreest chaos. 

De voorzitter stelt voor dat b.o.’s komend half jaar inventariseren welke signalen hen bereiken dat er 

door bewoners knelpunten worden ervaren m.b.t. de uitvoering van WMO. 

 

6. Rondvraag 

- Mw. El Adlouni: er is een brochure over subsidie t.b.v. ouderensociëteiten. 

- Dhr. Bakker: - de b.o. bestaat 32 jaar 

- 11 juni zal er wederom een Brommerdag zijn op het Loosduinse Hoofdplein. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 

 

Acties: 

- Dhr. Van Coevorden stuurt de hand-out van zijn presentatie aan het secretariaat zodat deze kan 

worden toegestuurd aan de WB-leden. 

- Bewonersorganisaties maken in hun wijkkranten melding van het ORAC-spreekuur. 

- Bewonersorganisaties geven liefst vóór eind januari de wijzigingen op de toegestuurde uitvoe-

ringsplannen door aan hun contactpersoon op het stadsdeelkantoor . 

- De voorzitter maakt een bericht aan mw. Rothert, gast in de vorige vergadering over het be-

schermd wonen, met de vraag of ze kan aangeven hoe het staat met de uitvoering van deze 

nieuwe taak en om welke locaties het gaat in het stadsdeel. 

- De voorzitter zal in dit verslag de link vermelden voor de digitale nieuwsbrief WMO. 

- De voorzitter zal in overleg mw. El Aldouni iemand uitnodigen met wie de zorgen over over-

lastgevende bewoners in o.a. de Muziekbuurt besproken kunnen worden. 

- De b.o.’s inventariseren komend half jaar welke signalen hen bereiken dat er door bewoners 

knelpunten worden ervaren m.b.t. de uitvoering van WMO. 

 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/innovatieve-zorg-in-beeld.htm

