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Retouradres Postbus 12620, 2500 DL Den Haag 

 
Aan de bewoners van dit pand 

 Ons kenmerk 

DPZ/10395991 

Contactpersoon 

Roy Groenewegen 

Dienst 

Dienst Publiekszaken 

Afdeling 

Stadsdeelkantoor Scheveningen 

Telefoonnummer 

14070 

 

 

 

Datum 

4 oktober 2022 

 

Onderwerp 

Dinsdag 18 oktober Opruimdag Sweelinckplein 

  

Beste bewoner, 

 

Een schone wijk is één van de thema’s op de wijkagenda Duinoord. Daarom organiseert gemeente Den 

Haag op dinsdag 18 oktober 2022 een Opruimdag in de wijk. Hier kunt u spullen inleveren waar u vanaf 

wilt. Spullen die nog goed zijn gaan naar de kringloopwinkel. Grofvuil wordt netjes afgevoerd.  

 

Datum en tijd:  dinsdag 18 oktober 2022, 17.00 uur – 20.00 uur 

Locatie:   Sweelinckplein ter hoogte van huisnummer 46 

 

Wat kunt u inleveren? 

• Grofvuil (zoals meubels, planken, dozen en matrassen) 

• Spullen die nog te gebruiken zijn  

• Oude fietsen 

• Kleine elektrische apparaten (zoals mixer, stofzuiger, strijkijzer, speelgoed, of gereedschap) 

• Verf, lampen, batterijen en ander klein chemisch afval 

 

Let op! Bouw- en sloopafval kunt u niet inleveren bij de Opruimdag. 

 

Kunt u niet meedoen met de Opruimdag? Laat uw grofvuil gratis ophalen. Maak een afspraak via 

www.denhaag.nl/afval of bel 14070. U kunt het ook zelf wegbrengen naar een afvalbrengstation. 

Hiervoor heeft u uw afvalpas nodig. Het dichtstbijzijnde afvalbrengstation is aan de Uitenhagestraat 4.  

 

Nieuwe stadsdeelwebsite 

De informatie over de Opruimdag en de Wijkagenda Duinoord staat ook op de nieuwe stadsdeelwebsite 

scheveningen.denhaag.nl. Iedere wijk heeft een eigen pagina met wijknieuws en een overzicht van 

partijen die in de wijk actief zijn. Voor Duinoord is dit scheveningen.denhaag.nl/duinoord.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mendy van Veen 

 

 

 

Stadsdeeldirecteur Scheveningen 
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Ons kenmerk 

DPZ/10395991 

 

2/2 

 

 
 
 

 

Opruimdag Sweelinckplein 
This letter is about the Opruimdag (clean-up day), which is part of the Wijkagenda Duinoord. On October 
18th you can turn in items you would like to get rid of for free. Visit 
www.scheveningen.denhaag.nl/opruimdag for more information in English and other languages.  
 

http://www.scheveningen.denhaag.nl/opruimdag

