
Schriftelijke vragen betreffende overlast zwerfafval Steijnlaan 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,               Den Haag, 18 april 2018 

 

Geachte voorzitter,  

 

De ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren constateren dat er vrijwel dagelijks overlast ontstaat door 

zwerfafval op de Steijnlaan, met name het gedeelte tussen de Paul Krugerlaan en de Uitenhagestraat. 

Dagelijks liggen er onder andere grote hoeveelheden plastic, blikjes en etensresten. Dit laatste trekt ook 

veel duiven en meeuwen in de straat. De ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren gunnen alle 

inwoners, van Den Haag een afvalvrije leefomgeving en stellen daarom conform artikel 30 van het 

reglement van orde de volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met de grote hoeveelheden zwerfafval op de Steijnlaan, met name het gedeelte 

tussen de Paul Krugerlaan en de Uitenhagestraat? 

2. Bent u het met de ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren eens dat het hier om buitensporige 

hoeveelheden afval gaat en dat hier extra inzet op nodig is?  

 

Op 6 december 2016 hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP reeds 

vragen gesteld over de aanpak van voedseldumpingen in Den Haag (RIS295829). In de beantwoording 

daarvan gaf het college aan dat het gooien van afval, waaronder brood en voedselresten, in de 

openbare ruimte op basis van de Afvalstoffenverordening al strafrechtelijk kan worden beboet. 

 

3. Hoe vaak is het afgelopen jaar het gooien van afval in de openbare ruimte beboet? Graag een 

uitsplitsing op wijkniveau. 

4. Is het mogelijk om bij reeds geplaatste uitingen (bijvoorbeeld op borden of ORAC’s) van het 

verbod op het weggooien van afval, ook het boetebedrag te vermelden om zo een afschrikkende 

werking te realiseren? 

 

Één van de oorzaken van de overlast zijn de bijplaatsingen bij ORAC’s. Dit betreft een stadsbreed 

probleem waarvoor ook een stadsbrede aanpak is. Onderdeel hiervan is het aanwijzen van hotspots op 

plekken waar de problematiek het grootst is. (RIS 296826) 

 

5. Staat het afvalstraatje op de Steijnlaan op de lijst van hotspotlocaties? Zo ja, hoe is het mogelijk 

dat er nog zo vaak sprake is van bijplaatsingen? Zo nee, bent u bereid dit daarop te plaatsen? 

6. Welke andere mogelijkheden ziet u om het straatbeeld en de leefbaarheid van dit gedeelte van 

de Steijnlaan structureel te verbeteren? 

 



In deze straat bestaat de overlast niet alleen uit bijplaatsingen maar zoals gezegd ook uit zwerfafval, 

wat zich niet uitsluitend rondom de ORAC’s concentreert, maar ook op straat, in de groenstrook in het 

midden van de straat en rondom het hekwerk van het parkeerterrein voor de bouwmarkt 

 

7. Bent u bereid om, net zoals gebeurt voor de ORAC’s, hotspots in de stad aan te wijzen voor de 

aanpak van zwerfafval, waar extra inzet komt om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen en 

de straten schoon te krijgen, onder andere middels aansturen op gedragsverandering? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Pieter Grinwis   Christine Teunissen 

ChristenUnie/SGP  Partij voor de Dieren 

 


