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Inzake: verkeer Bezuidenhoutseweg (tussen Boslaan en Herengracht)
De gemeenteraad

Het raadslid de heer J.C. Sneller heeft op 21 mei 2012 een brief met daarin 5 vragen aan de voorzitter
van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De bouwwerkzaamheden rond New Babylon lijken zo goed als klaar. Daarom wil de fractie van D66
graag weten wat de meest recente plannen zijn voor de fietser in dit gebied. Met inachtneming van
artikel 38 van het reglement van orde stelt de fractie van D66 een aantal vragen:
Het fietspad langs de Bezuidenhoutseweg aan de zijde van de Koekamp (tussen de Boslaan en
Prinsessegracht) – dat in slechte staat verkeerde – is opengebroken (zie foto1). Zoals het
Meerjarenprogramma Fiets 2011-2014 (p. 31) herbevestigt, is het beleid voor fietspaden – in
navolging van de motie over het asfalteren van fietspaden (1) – dat deze indien “nieuw of toe aan
groot onderhoud, altijd geasfalteerd worden en dat het college de raad informeert over de gevallen
waarin het college hiervan wenst af te wijken.”Dit fietspad staat echter niet in het
asfalteerprogramma 2012. (2)
1.

Is het college bereid dit fietspad – dat onderdeel is van een hoofdroute (3) – alsnog in het
omzettingsprogramma 2012 op te nemen en dus van rood asfalt te voorzien?
Zo niet, wat is het zwaarwegende argument om van asfaltering af te zien?

Het omzettingsprogramma 2012 is geen uitputtende lijst van fietspaden die in 2012 rood asfalt krijgen.
Het programma omvat alleen de locaties/trajecten waarvan wij - los van andere voorgenomen
werkzaamheden (o.a. herinrichting, reconstructie, groot onderhoud) - ‘versneld’ de kwaliteit willen
verbeteren. Los van dit programma is inmiddels ook op het betreffende fietspad langs de Koekamp
rood asfalt aangebracht.
2.

Is het college bereid te bezien of het fietspad aan deze zijde verbreed kan worden?

Verbreding aan deze zijde is niet mogelijk omdat het fietspad ingeklemd zit tussen de Koekamp
(terrein Staatsbosbeheer) en de rijbaan/Koningstunnel.
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Is het college voornemens om de bocht (ter hoogte van de Prinses Irenestraat) uit dit fietspad te
verwijderen? Zo nee, wat is de functie van deze bocht? (zie foto 2)

De bocht aan de zijde van de Koekamp wordt verwijderd.
De bestrating van het fietspad langs het zelfde deel van de Bezuidenhoutseweg aan de zijde van New
Babylon en het Koningin Julianaplein is de afgelopen jaren ook vervangen. Dit deel is momenteel nog
niet geasfalteerd.
4.

Wat zijn de plannen van het college voor dit fietspad? Wanneer zal dit geasfalteerd worden?

Onder het fietspad bevinden zich kabels en leidingen. Vanwege de ontwikkelingen in het gebied
Den Haag Nieuw Centraal wordt het fietspad nog regelmatig opengebroken. Asfaltering is om deze
reden op dit moment ongewenst. De definitieve inrichting is afhankelijk van de definitieve
ontwikkeling op het Koningin Julianaplein. Asfaltering zal op zijn vroegst na de realisatie van de
ontwikkeling op het Koningin Julianaplein plaatsvinden.
Het is op dit moment vaak onduidelijk voor fietsers vanaf omgeving Herengracht / Rijnstraat /
Prinsessegracht naar en van omgeving Bezuidenhout-Midden (Bezuidenhoutseweg/Theresiastraat)
hoe zij geacht worden te fietsen (en dus ook waar zij geacht worden over te steken). Omdat in dit
gebied ook voetgangers (die zeker tussen Rijnstraat en Prinsessegracht vaak op het fietspad lopen),
auto’s en trams zijn, is het vermijden van onnodig oversteken van belang voor veilige en vlotte
verkeersstromen. De huidige situatie levert regelmatig gevaarlijke – en vaak ergerniswekkende –
situaties op.
5.

Kan het college (bij voorkeur geïllustreerd met een kaart) toelichten hoe zij het eindbeeld van de
verkeersstromen in dit gebied voor zich ziet? En hoe dit door middel van borden of
verkeerstekens duidelijk zal worden gemaakt aan alle weggebruikers?

Zie bijgevoegde kaart.
Het college van burgemeester en wethouders,
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