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Geaclrte heer, meuouw,

De gemeente werkt voortdurend aan een schoon, heel en vefig Den Haag. Om mee te groeien met de
tijd noet de stad zich b[jven vemieuwen. Net als elke anilere stad heeft Den Haag onilerhoud nodig,
Op rr februad starten de werkzaamheden aan de Westiluinweg en het lcuispunt Statedlaan - Van
Boebelaerlaan. Na de aanpassingen is de verkeersituatie voonl voor voettang€rs en fietsers veiliger.
óe werkzàanheden ,iuren traar vèrwachfing tot enÀet S apïf,

Wat gaat er gebeuren en wanneer?
Uit onilenoek is gebleken ilat de verkeersveiligheid op enkele locaties op de Westduinweg en het
ktispunt Statenlaan - Boetzelaerlaan onvoliloenile is. De oorzaak ervan ligt soms aan het gedrag van
de verkeersdeelnemeri. In bepaalde situaties is de inrichting van de weg rle oorzaah Zo vokloen
bijvoorbeeld ile zebrapailen ter hoogte van tle Datleenstraat en de Ripperilashaat op dit moment niet
aan de verkeersveiligheidseisen vanwege ile lange oversteken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren
treft ile gemeente de volgende maatregelen;

Fase r: u febr-uari tot en met 1 maart 2o1a
KruiElunt Westduinweg - Bjpperdastraat & kmispunt Westduinweg-Douzastraat

- Inkorten van rle zebrapaden ter hoogte van de Datheenstraat en de Ripperdastraat door het
verbreden van het middeneiland;

Fase 2: 11 maaÍt tot en met 5 aDril 2o1o
Kruispmt Westduinweg - Statenlaan

Aanlrengen wijliggende oversteekpunten voor fietsers bij kruispunt
Westduinweg/Statenlaan/Van Bergenstraati
Verplaatsen van zebrapaden Westduinweg bij de Tarbotstraat richting het kruisprmt met de
Statenlaan;
Verplaatsen bushalte richting Duindorp tot vooÈij de aansluiting van de Van Bergenstraat op
de Westduinweg
Aanbrengen groen op het nridileneiland bij het kruispunt Westduinweg-Statenlaan.
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Fase 3: in oeriode tussen rl. februari en s april zorq
Kruispunt Statenlaan - Boetzelaerlaan

- Aanbrengen van twee zebrapaden op de Statenlaan rabij het kruispunt met de Boetzelaerlaan;
- Het verwijderen van bestaande ilammen die door de zebrapaden overbodig zijn geworden;
- Aarileggen van dammen in de parkeerstroken ter hoogte van de tramhaltes zodat er voor

voetgangers voldoende zicht is op het verkeer;
- Verbreden van de stoepen op de hoeken zodat de oversteeldengte wordt verkofi en het zicht

op het verkeer toeneemt.

De genoemde tijdsperioden zijn weersafhankelijk. Bij vorst zullen werkzaamheden later star:ten of

onderbroken moeten worden.

Wat betekent dit voor u?
Door de werkzaamheden gaat u helaas overlast ervaren. Tijdens de werkzaamheden blijft verkeer op

de Westduinweg met aangepaste snelheid mogelijk. Er zullen tijdelijke verkeerslichten en

verkeersregelaars ingezet worden. Het zal echter niet mogelijk zijn om tijdens de verschillende fasen
vanaf de Westduinweg de zijstraten in- en uit te rijden.

Voor fase r betreffen dit de volgende straten; Ripperdashaat, Kenaustraat, Van Wesenbekestraat /
Basiusstraat, Douzastraat en de Datheenstraat.

Voor &sc2 betreffen dit de Van Bergenstraat, Statenlaan, Zalmstraat, Tarbotstraat en Van Boisotstraat

Woningen, winkels en sociale voorzieningen blijven, doordat de Westdrdnweg niet volledig wordt

afgesloten voor verkeer, bereikbaar. In de afgesloten zijstraten zal een keermogelijkheid gemaakt

worden voor personenauto's.

Bereikbaarheiil en veiligheid
Momenteel rijden de buslijnen 22 en 28 over de Westduinweg' Buslijn zz zal gedurende de

werkzaamheden over de Westduinweg blijven rijden. Wel zullen de bushaltes die binnen het

werkterrein liggen tijdelijk verplaatst worden. Met borden zal aangegeven worden waal de tijdelijke

haltes zich bevinden.

Buslijn 28 zal in fase 1 eveneens over de Westduinweg rijden. In fase z zal er tijdelijk orngereden

worden via de Van Boetzelaerlaan - Houtmstbrug - Houtrustweg. Ook voor lijn z8 zullen er tijde$ke

bushaltes komen welke met bebording worden aangegeven.

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven
werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en weg te houden ran
het werkterrein.

Zie ile bijlage voor de locaties van de tijdelijke bushaltes'
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Meer informatie
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u contact op nemen met dhr.
Heijsteeg, directievoerder namens de gemeente Den Haag via telefoonnumrner r4 o7o.

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag via
wwwrdenhaas.nl /contact of op telefoonnummer 14 o7o (op werkdagen bereikbaar van o8:3o tot t7:oo
uurl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnÍormeerd te hebben.

Me

--- \Z-
Mevr. drs,Rvan VeenrYtrvr. uà,4s1v.rrL YvÉrr -,::_

stadsdeeldirecteur Scheveningen
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