
 

Meeuwen overlast 
het hele jaar door, 2017 

 
Hoewel de Haagse Hopjes als hoofddoel heeft het 
laten ‘spelen van kinderen in een veilige en leerzame 
omgeving in ruil voorgoed gedrag’, komt er veel meer 
bij kijken. Zo zijn de medewerkers van de Haagse 
Hopjes voor zowel de kinderen als de ouderen uit de 
wijk vaak een toegankelijk en veilig aanspreekpunt. 
Daarnaast hebben de medewerkers op de pleinen 
ook de verantwoording om de pleinen schoon en 
veilig te houden. Een doorn in het oog hierbij is vaak 
het kapotte glaswerk dat blijft liggen als ouderen         
‘s avonds een drankje drinken en dit om welke reden 
dan ook niet in de prullenbak hebben gegooid, waardoor er de volgende dag niet geheel 
veilig kan worden gespeeld door de jeugd maar ook het materiaal steeds sneller 
kapotgaat, denk hierbij aan lekke bandjes etc. 

 
Maar een nog grotere ergernis is de 
meeuwenoverlast door het vele brood dat wordt 
gestrooid. Hoewel er na vele klachten door overlast 
van vooral meeuwen, door de gemeente Den Haag 
broodcontainers zijn geplaats, is het nog steeds 
niet doorgedrongen tot de mensen dat er geen 
brood gestrooid dient te worden. Dit omdat de 
beste diertjes de hele buurt onderpoepen en zelfs 
het Hopjes hiervoor niet veilig is waardoor menig 
medewerker maar ook kinderen en ouders de vele 
vogelpoep van hun kleding dienen te vegen. Om 
over de schade aan de appartementen en huizen 
nog maar te zwijgen. 

 
De broodcontainers zijn een milieubewust alternatief 
voor de bakkerijen en andere gelegenheden met 
brood te veel. Het wordt allemaal teruggegeven aan 
de aarde maar gewoon niet op een drukbezocht plein 
met vele omwonende. Hoewel de gemeente actief 
actie onderneemt door mooie tekeningen en 
broodcontainers te plaatsen gebeurt er helaas weinig 
met handhaving omdat het strooien blijkbaar gewoon 
toegestaan is. Dus hoewel wij het plein schoon dienen 
te houden wordt dit ons erg lastig gemaakt. 


