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Inloopbĳ eenkomst
Op 25 januari 2018 organiseert de gemeente een 
inloopbij eenkomst. Tij dens deze bij eenkomst kunt 
u het concept-ontwerp inzien en vragen stellen 
aan medewerkers van de gemeente Den Haag.

Datum Donderdag 25 januari 2018
Tĳ d   Tussen 17.00 en 19.30 uur kunt u 

binnenlopen
Locatie  Wij koverleg Scheveningen, 

Badhuisstraat 175, Den Haag

Inloopbĳ eenkomst 25 januari 2018

Wat Rotonde Duinstraat- Scheveningseweg
Waar  Prins Willemstraat (vanaf Jurriaan 

Kokstraat) en Scheveningseweg tot en 
met halte Duinstraat

Wanneer Uitvoering 2019

Herinrichting Prins Willemstraat 
en kruispunt 
Duinstraat-Scheveningseweg 

Op verzoek van omwonenden en samen met 
het wij koverleg Scheveningen, ondernemers 
en bewoners heeft de gemeente een 
nieuw ontwerp gemaakt voor de kruising 
Duinstraat - Scheveningseweg. De kruising 
wordt omgevormd tot een rotonde. Dit zorgt 
voor een betere afwikkeling van het verkeer 
in Scheveningen en een verbetering van de 
verkeersveiligheid voor langzaam verkeer.



Den Haag maakt het
Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 
stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. 
Om mee te groeien met de tijd moet de stad zich blijven 
vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag 
ook onderhoud nodig. Daarom blijft de gemeente flink 
investeren in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, veilige 

wegen en bruggen. En prettige wijken met voldoende 
parkeerplekken. Zo blijft Den Haag een aantrekkelijke, 
inter na tionale stad waar mensen snel en veilig de 
belangrijkste plaatsen kunnen bereiken.

We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die alle 
werkzaam heden met zich mee brengen. Kijk voor meer 
informatie op  www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

Inspraak
Er is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de 
Prins Willemstraat en kruising Duinstraat-Scheveningseweg. 
Het concept-ontwerp is vrijgegeven voor inspraak. 

Locatie
De Prins Willemstraat vanaf Jurriaan Kokstraat tot het kruis-
punt Duinstraat-Scheveningseweg. Het Kruispunt Duinstraat-
Scheveningseweg vanaf de aansluiting met de Prins Willem-
straat tot en met de tramhalte Duinstraat.

Wat gaat er gebeuren?
De kruising Duinstraat - Scheveningseweg en de Prins Willem-
straat worden heringericht.

Prins Willemstraat
• Huidige parkeerstroken worden omgezet naar fietsstroken;
• Tramsporen komen verder uit elkaar te liggen voor het 

nieuwe trammaterieel op lijn 1.

Kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg

• Aanleggen van een rotonde, met oversteekplaatsen voor 
voetgangers en een voorrangsfietspad;

• Beveiliging voor de tram op het rechtdoor gaande tramspoor 
met verkeers- en tramwaarschuwingslichten;

• Eerste deel Badhuisstraat tweerichtingsverkeer maken voor 

de nieuwe supermarkt met parkeergarage;
• Tramsporen uit elkaar leggen voor nieuw trammaterieel;
• Fietsnietjes plaatsen bij de Franse school en een groenstrook 

bij de tram (totaal 280 fietsparkeerplaatsen);
• Ruimte reserveren voor de nieuwe kiosk van Friends 

naast de rotonde.

De maatregelen voor de fietsstroken en de  aanleg van de 
rotonde gaan ten koste van 21 parkeerplaatsen. De huidige 
bomenstructuur wordt zo veel mogelijk in tact gelaten. In 

totaal worden 37 bomen gerooid en 25 nieuwe bomen geplant. 
Compensatie wordt gezocht binnen en buiten het plangebied. 

Onderhoudswerkzaamheden
Om geld en tijd te besparen wordt de herinrichting van 

de Duinstraat-Scheveningseweg gecombineerd met 
rioleringswerkzaamheden.

Werkzaamheden tramlijn 1
In Den Haag worden verschillende tramtracés aangepast 

voor het nieuwe trammaterieel. Ook op tramlijn 1 worden 
hiervoor aanpassingen gedaan. Dit wordt ook in dit project 
meegenomen. 

Inspraakprocedure en planning
U kunt van 1 januari tot en met 18 februari 2018 formeel 

reageren op de plannen. Bij de inloopbijeenkomst liggen 
formulieren klaar waarop u uw reactie kwijt kunt. De ontwerp-
tekeningen en het collegebesluit kunt u tijdens de inspraak-
termijn inzien op het Stadhuis; Spui 70; open van 7.30 tot 
16.30 uur. Op donderdag tot 20.00 uur.

Het voorontwerp vindt u op www.denhaag.nl, zoekwoord ‘Duin-
straat’. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan: het college 
van burgemeester en wethouders, antwoordnummer 1790, 
2501 VC Den Haag, onder vermelding van herinrichting kruising 
Duinstraat-Scheveningseweg (een postzegel is niet nodig). 

Reageren via e-mail kan naar verkeer@denhaag.nl.

Alle reacties en suggesties worden zorgvuldig verwerkt 
en beoordeeld. Op basis daarvan neemt het college van 
burgemeester en wethouders het besluit om het voorontwerp, 
eventueel aangepast naar aanleiding van de inspraak, verder 

uit te laten werken en uit te voeren. Het college neemt dit 
besluit naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Maaike Konijn, projectleider van de afdeling Verkeer van 

de gemeente Den Haag (telefoon: 14070). Vragen kunt u ook 
stellen via verkeer@denhaag.nl.

Planning van de werkzaamheden
Naar verwachting start de uitvoering in 2019.

Kijk voor informatie op www.denhaag.nl, zoekwoord ‘Duinstraat’.


