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Oud en nieuw in Den Haag

Het is bijna oud en nieuw. Met uw hulp wil de gemeente zorgen voor een  
veilige en rustige jaarwisseling. In deze flyer leest u hoe we dat samen doen.

Als gemeente nemen wij een aantal maatregelen, zoals het sluiten van containers, 
het ophalen van kerstbomen en het sluiten van parkeer automaten op straat. 
Daarover leest u in deze flyer meer. Ook leest u wat u zelf kunt doen om oud en 
nieuw op een gepaste manier te vieren. Houd rekening met elkaar.  
Houd afstand. En meld vuurwerkoverlast.

Helaas is ook deze jaarwisseling door Corona anders dan we gewend zijn.  
We steken geen vuurwerk af, er zijn geen evenementen en ook geen vreugdevuren. 
We moeten ons aanpassen en dat vraagt veel van ons allemaal.  
Bedankt dat u hier rekening mee houdt! 
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Afvalcontainers gaan op slot: samen houden we 
de stad schoon

 31 december en 1 januari: veel ondergrondse containers gaan op slot.

 31 december en 1 januari: alle containers voor papier, plastic blik en 
drinkpakken zijn op slot. 

 Van 27 december tot en met 3 januari: alle textielcontainers zijn op slot. 

 Sommige bovengrondse containers gaan tijdelijk weg. 

 Van 25 december tot en met 2 januari: grofvuil wordt niet opgehaald. 
U kunt wel zelf uw grofvuil naar een afvalbrengstation brengen. 
Neem uw afvalpas mee! 

Breng uw afval op tijd weg en zet het niet naast 
de container! Is de container vol of kapot? Meld 
dit dan via 14070, www.denhaag.nl/meldingen  
of via de MyCleanCity-app*. 

*De MyCleanCity-app is te downloaden in de  
App Store (iOS) en de Google Play Store (Android).

Zet uw kerstboom op de ophaaldag op de stoep

 Van 3 tot en met 12 januari: de gemeente haalt 1 keer per week 
kerstbomen op. 

 Op www.denhaag.nl/huisvuilkalender ziet u wanneer de gemeente 
in uw straat langskomt. 

 Zet uw boom op de ophaaldag voor 07.45 uur op de stoep. 

 U kunt uw boom ook naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat  
of De Werf brengen. Neem uw afvalpas mee!

Betaald parkeren: ook tijdens de jaarwisseling 
 Tijdens oud en nieuw gelden de normale regels voor betaald parkeren 
op straat. Ook bij afgesloten parkeerautomaten. Gebruik daarvoor de 
mobiele parkeerapp*.

 Parkeren met korting: In 4 parkeergarages in de stad kunt u voor € 10 
uw auto parkeren. U parkeert uw auto dan op 31 december en haalt 
uw auto op 1 januari weer op. U krijgt 2 HTM-kaartjes voor de heen- 
en terugreis. Bij sommige garages moet u vooraf reserveren.

 Gratis parkeren: in de parkeergarage Parking Strand  
(BKS) op Scheveningen.

Kijk voor meer informatie op: 
www.denhaag.nl/jaarwisseling. 

*Meer informatie over de mobiele parkeerapp:  
www.denhaag.nl/parkeren

Activiteiten voor de jeugd

 In december zijn er tussen 12.00 en 17.00 uur verschillende activiteiten 
voor de jeugd tot 18 jaar. 

 Voor jongeren tussen 16-27 jaar zijn er online activiteiten onder de 
naam Winterprogramma Den Haag Inside Out. 

 Het (online) programma wordt aangeboden van 27 t/m 31 december 
tussen 17.00 en 22.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.denhaaginsideout.nl. 
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De gemeente Den Haag  
wenst u een mooi 2022 
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Meld (vuurwerk)overlast meteen 
De regering heeft besloten dat er dit jaar met oud en nieuw geen 
vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Heeft u toch overlast  
van vuurwerk of andere overlast rond de jaarwisseling? Meld dit via:  

 112: als u getuige bent van vernielingen of andere dringende zaken. 

 0900-8844: bij verdachte zaken of signalen die geen spoed hebben.

 14070 en via de site www.denhaag.nl/meldingen: bij (brandbaar) 
afval of materiaal op straat. De gemeente verwijdert het dan  
zo snel mogelijk.

 0880-7000: als u anoniem een melding wilt maken, dan kan dit  
via Meld Misdaad Anoniem. 




