Veilig fietsen in de Schalk Burgerstraat
en over het Veluweplein

Uitnodiging inloopbĳeenkomst 16 september 2019
Wat

en Veluweplein
Waar

Den Haag openbaar
maakt het vervoer

Herinrichting Schalk Burgerstraat
Delftselaan
(vanaf Monstersestraat),
Schalk Burgerstraat, een deel van

op
fietsparkeren
auto orde

de Hoefkade en het Veluweplein
Wanneer

november 2019 tot en
met augustus 2020
Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst tonen we u het
definitief ontwerp. U kunt vragen stellen aan
deskundigen van de gemeente Den Haag.
Datum

16 september 2019

Tijd

18.30 tot 20.00 uur

Locatie

Julianakerk, Schalk Burgerstraat 217

Sterfietsroute Den Haag Centrum –
Wateringse Veld

Huisvuil

De gemeente Den Haag werkt aan logische, snelle en veilige

in de zijstraten. Het is nu nog niet bekend wanneer dit tijdens

fietsroutes, de sterfietsroutes. Dit zijn bestaande fietsroutes die

het project gebeurt. Als de huisvuilplaatsen niet bereikbaar

verbeterd worden. Bijvoorbeeld omdat er geen fietspaden zijn,

zijn, dan komt er een tijdelijke aanbiedplaats. Houd hiervoor de

of omdat oversteken onduidelijk zijn. Met deze routes stimule-

borden in de gaten.

De huidige ORAC’s worden vervangen door nieuwe containers

ren we als gemeente het gebruik van de fiets. Daarmee zorgen
we voor een bereikbare en gezonde stad.

Openbaar vervoer
Tramlijnen 6 en 12 blijven tijdens de werkzaamheden over de

De sterfietsroute Wateringse Veld is één van deze routes. Deze

Paul Krugerlaan rijden. Ook buslijn 25 op de Kempstraat blijft

route leidt onder andere via de Schalk Burgerstraat en het

tijdens de werkzaamheden rijden. Of bus 51 over het Veluwe-

Veluweplein naar Wateringse Veld. Het ontwerp voor de

plein kan blijven rijden is nog niet bekend.

deelprojecten Veluweplein en Schalk Burgerstraat is in 2017
door de gemeenteraad goedgekeurd.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de

Wat gaat er gebeuren

werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen

Delftselaan en Schalk Burgerstraat

risicovolle plaatsen. Het is daarom verstandig kinderen hierop

De Schalk Burgerstraat krijgt vrijliggende fietspaden en wordt

te wijzen en weg te houden van het werkterrein.

ingericht als éénrichtingsweg richting de Hoefkade. De Schalk

De buurt blijft bereikbaar voor de ambulance, brandweer en

Burgerstraat is een hoofdroute voor nood- en hulpdiensten.

politie (hulpdiensten). Waar dit door fout parkeren niet

Daarom wordt deze ingericht als een 50 km/u weg.

mogelijk is, worden de betreffende voertuigen verwijderd.

We richten de weg van gevel tot gevel opnieuw in. Zijstraten
krijgen duidelijke inritten en we planten meer bomen.

Meer informatie

De aanwezige ORAC’s (Ondergrondse Restafvalcontainers)

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

krijgen een nieuwe locatie in de zijstraten. In de eindsituatie

Kom dan naar de inloopbijeenkomst, mail naar:

zijn er 42 parkeerplekken minder dan in de huidige situatie.

omgevingsmanagementfiets@denhaag.nl. Voor andere vragen

Op de Delftselaan komt een vrijliggend fietspad in de richting

kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag via

van de Paul Krugerlaan en verbeteren we de oversteek richting

denhaag.nl/contact of op telefoonnummer 14070.

Schalk Burgerstraat.
Veluweplein
Het Veluweplein wordt helemaal opnieuw ingericht. Hiervoor

Den Haag maakt het

verbreden we de brug. Aan de noordkant van het plein komt

Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de stad

een nieuw tweerichtingenfietspad. Fietsers vanuit het

verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven.

Zuiderpark richting Hoefkade hoeven dan niet meer de

Om mee te groeien met de tijd moet de stad zich blijven

drukke Moerweg en Troelstrakade over te steken.

vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag ook
onderhoud nodig. Daarom blijft de gemeente flink investeren

Tijdens de werkzaamheden

in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, veilige wegen en

Parkeren

bruggen. En prettige wijken met voldoende parkeerplekken.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Waar de

Zo blijft Den Haag een aantrekkelijke, internationale stad

aannemer werkt, kan tijdelijk niet geparkeerd worden. U zult

waar mensen snel en veilig hun woonwijk kunnen bereiken.

uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk moeten parkeren.

We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die alle

Heeft u een invalidenplek? Dan zorgen wij dat er tijdelijk een

werkzaamheden met zich meebrengen.

vervangende plek komt nabij uw huidige plek. Per fiets en te
voet blijven alle bestemmingen tijdens de werkzaamheden
bereikbaar.

Kijk ook op www.denhaag.nl/fietsen

