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Actieplan ‘Schone Stoep’
Ik moest er een beetje om grinniken. Ik was op zoek naar meer informatie over het
onderwerp van de stamtafel van vandaag. “Afval”.
Op de algemene zoekterm, kom je dan terecht bij een bericht van april 2020. Daarbij een
foto van wethouder Liesbeth van Tongeren, die aangemoedigd door Kees – die altijd de
boven- en ondergrondse vuilcontainers ophaalt – met een wat verregende coup, een blik
werpt in de papiercontainer. En laten we niet meteen met het zoveelste Haagse misverstand
over afval beginnen. Het was géén conservenblik dat zij tussen het papier mieterde, maar
een zogenaamde ‘zoekende’ blik. Liesbeth, houdt de klep open, en kijkt vorsend in de
opvallend lege bak. Volgens mij is ze op zoek…op zoek naar afval. De illustere kop onder de
foto: Den Haag worstelt met enorm aanbod grofvuil: “we kunnen het niet bijbenen”.
Dié verwarring over Haags afval, wordt in ieder geval niet door mij veroorzaakt. De foto klopt
niet met het bericht. Wat dat betreft doet de Haagse Stadspartij het beter op hun website.
Wanneer je ‘afvalplan’ intikt, krijg je een foto van een hoop papiergeld en daaronder een foto
van Gerwin van Vulpen. U weet wel, dat hardwerkende en kritisch-opbouwende raadslid dat
in maart 2018 bij het vuil is gezet. Een ding is zonneklaar, aan het fotowerk van de HSP heeft
het nooit gelegen……Overigens, ben ik er nog niet over uit hoe ik die foto van dat papiergeld
moet duiden. Ik zeg u, niets mis met een berg van dergelijk afval voor mijn voordeur.
Maar de waarheid is weerbarstig. Heel Den Haag zat in Lock down, en ging aan een
vervroegde voorjaarschoonmaak. Je struikelde over bulten grootvuil bij de ondergrondse
afvalcontainers. Omdat we niet op vakantie naar Napels mochten, zijn een aantal inventieve
Hagenaars alvast begonnen Napels hiernaartoe te halen. Grote bergen vuil hoopten zich op in
het straatbeeld. Het spreekwoord ‘eerst Napels zien, dan sterven’, kreeg in combinatie met
corona een heel andere beleving. Ik vond het wel bijzonder, je ziet letterlijk geen mens op
straat, maar toch zien ze kans om blijkbaar ongezien de straat vol te plempen. In sommige
straten, heb je zo ongeveer vierwielaandrijving nodig om er doorheen te rossen. Wist u dat
zelfs in de Nassaubuurt, wekenlang steen en been is geklaagd over bijplaatsing bij de ORAC.
Onze expats en au pairs donderden steevast iedere vrijdag de omgeving van de
vuilcontainers vol met karton, oude matrassen en versleten mops en emmers.
In reacties op Facebook; keurige buurt: “zie je bij sociëteit De Witte, vrind” werd naast
bellen-om-hulp, een containertuintje geopperd. U kent dat misschien wel, zo’n tuintje met
vaak fleurige bloemen, dat om de ORAC’s heen gedrapeerd staat. Ik vind het fascinerend om
te zien, dat iedere keer wél de vuilniszakken, maar niét het tuintje bij Kees in de
vuilniswagen verdwijnt. Overigens moet je uitkijken, met de aanleg van weelderig groen in
gegoede buurten. Marjolein de Jong (oud-wethouder D66) heeft aan de bel getrokken, dat in
het Statenkwartier het struweel weg geschoffeld bleek. Het was aangezien voor onkruid.
Het is lastig als medewerker van de plantsoendienst, om je werk goed te doen. Ik vind het
altijd wel bijzonder; wordt er een keer grondig opgeruimd, is het weer niet goed. Op 21
augustus meldt De Jong, dat het met verkregen gemeentegeld aangelegde groen door een
‘gemeentelijke schoffelaar’ (niet mijn woorden) naar de gallemiezen is geholpen (ook niet
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mijn woorden). Terwijl al op 24 augustus het verlossende bericht komt. Er is een e-mail van
godbetert de stadsdeeldirecteur van Scheveningen ontvangen, dat alles ‘in oude luister wordt
herstelt’. De toezegging is zó snel gedaan, dat er niet eens schriftelijke vragen over gesteld
konden worden. Gemiste kans! De gemiddelde Hagenees, krijgt niet eens binnen twaalf
weken antwoord op zijn Wob-verzoek. Het gemiddelde raadslid krijgt niet eens binnen zes
weken een uitstelbriefje over gestelde schriftelijke vragen. Laat staan antwoord, over
vergunningverlening en ondermijning in de Weimarstraat. Laten we het er maar op houden,
dat groen belangrijk is voor de stad.
Ik ga u meenemen naar het veen. Laakkwartier, Schilderwijk, Rivierenbuurt, Moerwijk. De
andere kant van de Laan van Meerdervoort. Daar wordt pas geworsteld met afval. Daar waar
de huren hoog, de kamertjes klein en het inkomen laag is. Daar kun je in twintig jaar, nog
niet klagen dat je aangelegde groen is weg geschoffeld. Daar komt zelfs de groene schimmel
met geen mogelijkheid de wijk uit. Nee, het is volgens mij geen kwestie van asociaal en
onopgevoed.
Ik stel u voor de MOE-lander. Even om misverstanden te voorkomen, dat staat voor ‘Middenen Oost Europese-Landen’ en niet voor permanent moe zijn. Nu ja, dat zijn ze natuurlijk wel.
Ze werken zich de hele week de tyfus in een varkensslachterij of voor een klein loontje in de
Westlandse kassen. Die willen in het weekend graag ontspannen en vrienden ontvangen in
hun te kleine huis of kamer. Het aanbod ‘nog betaalbaar’ bestaat immers door
woningsplitsing en verkamering uit een veredeld kippenhok. Wanneer je dan in het weekend
je huis hebt opgeruimd, is er geen plek voor dat oude matras, of dat oude bankstel. Ook niet
op de gang, dan krijg je een terechte grote bek vanwege mogelijk brandgevaar.
In juni 2020 is ons het actieplan schone stoep belooft. Met de titel: “Bewoners beter bereiken
en harder handhaven”. Ik vraag me dan af, bedoelt Van Tongeren dat op dezelfde manier als
Grapperhaus? Dat je bewoners voor asociaal uitmaakt en ze vervolgens op de bon slingert.
Volgens collega-wethouder Hilbert Bredemeijer - ook CDA – halen “onze vuilnismannen en vrouwen jaarlijks tonnen afval op en toch is het op sommige plaatsen een enorme rotzooi” en
vervolgt “Als gemeente moeten we zorgen dat bewoners hun huisvuil zo gemakkelijk
mogelijk kwijt kunnen, daar doen we nog een schepje bovenop”. Ik moet – heel even maarweer een beetje grinniken: Liesbeth van Tongeren en Hilbert Bredemeijer die het goede
voorbeeld geven. Hun ongetwijfeld riante huis en werkkamer, corona-strak gaan opleveren.
Het nieuwe normaal.
De waarheid is natuurlijk anders. De politiek heeft een probleem en wijst op de eigen
verantwoordelijkheid. Daarnaast gedragsinterventies (lees boetes), educatie (wijzende
vinger) en handhaving (wijzende vinger én boetes). Wat ik tof vind, is dat de gemeente
gaat communiceren in meerdere talen om bewoners beter te bereiken. Dus: ook Frans,
Engels, Duits en Italiaans in Scheveningen en het Statenkwartier. Ik word er helemaal blij
van.
De échte oplossing steekt wat schril af: in stadsdeel Laak, komt vanaf 1 juli een vaste
ophaaldag voor grootvuil. Per week? Per maand? Een pilot. Met als vermoedelijke reden, te
onderzoeken of de maatregel helpt. Natuurlijk helpt dat! Ik woon in de wijk ReVa, en ben een
betrokken burger. Wanneer ik bel, moet ik drie weken (21 dagen!) wachten tot ik mijn
grootvuil buiten mag zetten. Ik ben dus niet verbaast, wanneer mijn – overigens even
betrokken buren – hun spullen maar wat vaak op straat donderen. Omdat zij het weekend
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vóór de laatste dag van de maand, hun te duur aangeboden uit verkamering ontstane
woonruimte, leeg dienen op te leveren. Dan zijn 21 dagen lang en de bult huisraad groot. En
even voor de nuance, de nieuwe yuppen in de wijk, hebben er ook een handje van. De
bewoners van die opgesplitste en te duur gerenoveerde appartementen van meer dan vier
ton, voelen zich nog niet betrokken bij mij of bij mijn buurt. Ik ben immers die armoedzaaier,
die er al meer dan 20 jaar woont. Die nieuwe buurman of buurvrouw pleurt vanwege de vlog
van de housewarmingparty, alle dozen en ongewenste kleinoden gewoon boven op mijn
tuintje bij de boom. Dat tuintje, dat niet is weg geschoffeld door de plantsoenendienst. Want
die plantsoenendienst, die was al eerder wegbezuinigd.
Het aanvalsplan “Schone stoep” kan heel simpel. Meer en vaker grofvuil ophalen. En mij niet
voor lul zetten, met een oproep “Doe mee met de opruimdagen 2020”. Een dag in het jaar
dat ik, héél trendy, op één avond tussen vijf en acht uur ’s avonds mijn spullen vier pleinen
verderop mag komen brengen. Liesbeth en Hilbert zijn op zoek naar afval, ze zouden beter
op zoek kunnen gaan naar gezond verstand!
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