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Wildplassen

Op 28 april 2005 zijn vijf verzinkbare plaszuilen in gebruik worden genomen in
de Haagse Binnenstad en in Scheveningen. Als aanvulling op de mobiele
plaskruizen worden deze zogenaamde Urilifts structureel ingezet ter bestrijding
van het wildplassen.
In april 2002 is begonnen met het plaatsen van een aantal mobiele plaskruizen. De
mobiele plaskruizen bleken een effectief middel te zijn in de strijd tegen de overlast van
het wildplassen. De nu geïntroduceerde verzinkbare plaszuil is overdag verzonken in de
grond en komt op vaste momenten bovengronds. Daardoor is de verzinkbare
roestvrijstalen plaszuil goed inpasbaar in de openbare ruimte. Een groot voordeel van
de verzinkbare plaszuilen is dat zij, net zoals de mobiele plaskruizen, gratis zijn en dat
er drie mensen tegelijk van gebruik kunnen maken. In totaal zijn er vijf verzinkbare
plaszuilen geplaatst.
Waar?
In de binnenstad staan er twee stuks op het Kerkplein, één op de Grote Markt en één
op het Buitenhof. In Scheveningen één in de Zwolsestraat op de hoek met de
Alkmaarsestraat.
Naast de vijf verzinkbare plaszuilen, worden in totaal zes mobiele plaskruizen geplaatst.
Eén op het Plein, vier aan de Strandweg en één op het Palaceplein.
Hoe werken ze ?
De Urilifts komen op dezelfde tijden als de mobiele plaskruizen voor gebruik boven de
grond staan. In de binnenstad gedurende het gehele jaar op vrijdag- en zaterdagavond
en -nacht. In Scheveningen van 1 april tot 1 november op vrijdag-, zaterdag- en
zondagavond en -nacht. De plaszuilen kunnen ook worden ingezet tijdens
evenementen.

Legaal plassen
Naast toiletten in horecagelegenheden, hebben mannen hiermee dus ook de gelegenheid
om op straat legaal te plassen in plaats van "wild te plassen". Plassen bij een Urilift en
mobiel plaskruis is gratis.
Politie Haaglanden ziet erop toe dat het wildplassen wordt ingeperkt. Staat iemand nog
te wildplassen dan kan dat een boete van € 75,00 kosten. Zonde van het geld, als je
weet dat er vlakbij een mobiel plaskruis staat.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen door onderstaand formulier in te
vullen. Geef daarbij aan dat het om wildplassen gaat.
Toon formulier

http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=13538
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