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Jaarwisseling 2021-2022

Beste bewoner(s),
De laatste weken van 2021 zijn aangebroken. Het was een bijzonder jaar. De eerste maanden waren
zwaar, maar we bleven naar elkaar omkijken. Een praatje maken bij de voordeur, boodschappen doen
voor iemand die ziek is, of een bloemetje brengen. Kleine gebaren maken het verschil en zorgen ervoor
dat mensen zich thuis voelen in de wijk.
In de zomer kwamen we weer dichtbij het ‘gewone leven’ van voor corona. Wij mochten weer bij elkaar
op bezoek, genieten van het culturele leven, de vele terrassen en ons eigen mooie Scheveningen.
Zelf vond ik het fijn om na lange tijd mensen weer in het echt te zien en met hen te delen dat we elkaar,
ondanks alles, gelukkig toch steeds weer weten te vinden.
Want ook nu zitten we weer in een periode dat er minder mogelijkheden zijn om samen te komen. Je
hoort vaker dat mensen om je heen besmet zijn, soms nog best heel ziek zijn geworden of in
quarantaine zijn geweest. Misschien bent u zelf wel in quarantaine of ziek geweest.
De impact op ons leven is voor iedereen inmiddels wel voelbaar. En de nieuwe maatregelen doen
opnieuw een beroep op onze veerkracht. En dat is gelukkig aanwezig in het stadsdeel Scheveningen!
We blijven voor elkaar klaar staan en komen, waar mogelijk, in actie. Het aantal initiatieven om
mensen in het dagelijkse leven te helpen en de feestdagen zo fijn mogelijk te maken, is
hartverwarmend. Organisatoren van evenementen en bewoners houden de moed erin rond de
jaarwisseling. Zij werken hard aan activiteiten die wel passen binnen de huidige maatregelen.
Hoe uitdagend ook. Daarnaast helpen veel vrijwilligers ook dit jaar mee aan een fijne jaarwisseling.
Om de laatste dagen van dit jaar zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er vanuit de gemeente een
aantal regels, tips en adviezen opgesteld voor de hele stad. De belangrijkste vindt u op de volgende
pagina. Ik wil iedereen die helpt 2022 veilig, prettig en schoon te beginnen alvast bedanken voor hun
inzet. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we dit jaar zo goed mogelijk afsluiten.
Ik wens u fijne dagen en een mooi en gezond 2022.
Met vriendelijke groet,

Mendy van Veen
Stadsdeeldirecteur Scheveningen

Gemeente Den Haag

Scheveningseweg 303
Den Haag

Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Telefoon : 14070
publiekszaken@denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Ons kenmerk

DPZ/ 10231902

Informatie jaarwisseling 2021-2022
Het is bijna oud en nieuw. Het coronavirus zorgt ervoor dat veel zaken niet doorgaan zoals
evenementen, vuurwerk en de vreugdevuren. Ook moeten wij weer anderhalve meter afstand van
elkaar houden. Dit is allemaal niet makkelijk en niet leuk, maar het is wel belangrijk. Met uw hulp wil
de gemeente toch zorgen voor een veilige en rustige jaarwisseling. Hieronder leest u hoe we dat samen
doen.
Afvalcontainers gaan op slot
 Verschillende ondergrondse restafvalcontainers gaan op slot op 31 december en 1
januari. Deze containers kunt u niet gebruiken.
 We halen enkele bovengrondse afvalcontainers weg.
 Alle containers voor papier en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken zijn op slot
op 31 december en 1 januari.
 Alle containers voor textiel zijn op slot van 27 december tot en met 3 januari.
 Breng uw afval dus op tijd weg en zet geen afval naast afgesloten containers.

Zet uw kerstboom op de ophaaldag op de stoep
 Van 3 tot en met 12 januari haalt de gemeente 1 keer per week kerstbomen op. Kijk op de
denhaag.nl/huisvuilkalender wanneer de kerstbomen in uw straat worden opgehaald.
 Zet uw boom op de ophaaldag vóór 07.45 uur op de stoep.
 U kunt ook uw boom wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De
Werf. Neem uw afvalpas mee!
 Ook dit jaar kunnen de kinderen weer kerstbomen inwisselen tegen lootjes en mooie prijzen
winnen. Er zijn zeven inleverlocaties in het stadsdeel Scheveningen. Meer informatie:
www.verlootjeboompje.nl.
Betaald parkeren: ook tijdens de jaarwisseling
Op oudjaars- en nieuwjaarsdag gelden de normale regels voor betaald parkeren op straat. Ook bij
parkeerautomaten met tijdelijke beschermkap moet u nog steeds betalen. Gebruik daarvoor de
mobiele parkeerapp. Meer informatie over de mobiele parkeerapp: denhaag.nl/parkeren.
Activiteiten voor jeugd en jongeren
 Op verschillende plekken in stad en ook in het stadsdeel Scheveningen zijn tijdens de
jaarwisseling activiteiten voor jeugd tot 18 jaar.
 Voor jongeren tussen 16-27 jaar biedt het Winterprogramma Den Haag Inside Out
online activiteiten aan (van 27 tot en met 31 december tussen 17.00-22.00 uur).
Kijk voor meer informatie op: www.denhaaginsideout.nl.
Meld overlast meteen
Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over situaties van overlast. Help mee, meld overlast
(dat kan ook anoniem) en maak uw wijk minder aantrekkelijk voor overlastgevers.






Bel bij dringende zaken of als u getuige bent van vernielingen direct naar 112.
Bel bij verdachte zaken of signalen en geen spoed de politie: 0900-8844.
Ziet u (brandbaar) afval of materiaal op straat liggen? Bel 14070 (kies optie 0 voor
meldpunt Scheveningen). U kunt ook melden via scheveningenmeldt.nl of
denhaag.nl/meldingen. De gemeente verwijdert het dan zo snel mogelijk.
Anoniem melden kan ook. Dat doet u via Meld Misdaad Anoniem: 0880-7000.

Op www.denhaag.nl/jaarwisseling vindt u, naast bovenstaande informatie, uitgebreide en actuele
informatie aangaande de jaarwisseling.
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