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Schriftelijke vragen: Verkeerssituatie Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade 

Indiener: Pieter Grinwis 

 

 

Datum: 2 mei 2018 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Afgelopen week vonden er twee ongelukken plaats op de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade. 

Omroep West berichtte hier reeds over1 en ook bewoners geven aan dat beide ongelukken niet op 

zichzelf staan en dat er de afgelopen jaren tientallen ongevallen hebben plaatsgevonden op de beide 

wegen, die in de praktijk vaak worden gebruikt als racebaan. 

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Grinwis de volgende 

vragen: 

 

1) Is het college bekend met de verkeerssituatie op de Koningin Emmakade/Waldeck 

Pyrmontkade en de twee ongevallen van afgelopen week? 

 

2) Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen tien jaar gebeurd c.q. geregistreerd op de Koningin 

Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade? In hoeveel van die gevallen lag de snelheid 

(waarschijnlijk) boven de toegestane maximumsnelheid van 50 kilometer per uur? 

  

3) Is het college bereid de ongevallenanalyse die wordt uitgevoerd ook aan de raad te doen 

toekomen? 

 

In het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2018-2019 (RIS298438) wordt het kruispunt 

Waldeck Pyrmontkade -Koningin Emmakade - Elandstraat genoemd als één van de kruispunten waar 

in 2018-2019 regelmatig wordt gecontroleerd op negeren van het rode verkeerslicht. 

 

4) Hoe vaak is er op dit kruispunt inmiddels gecontroleerd? Hoe vaak is hierbij een overtreding 

gesignaleerd? 

 

5) Is er ook op andere kruispunten langs de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade 

gecontroleerd op negeren van het rode verkeerslicht? Zo ja, hoe vaak is er gecontroleerd en 

hoe vaak is hierbij een overtreding gesignaleerd? Zo nee, is het college bereid dit in de 

toekomst te doen? 

 

6) Zijn er in 2017 controles geweest op snelheid op de Waldeck Pyrmontkade/Koningin 

Emmakade? Zo ja, hoe vaak en hoe vaak is hierbij een overtreding gesignaleerd? Zo nee, is het 

college bereid dit in de toekomst te doen? 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.omroepwest.nl/nieuws/3625506/Haagse-buurt-is-ongelukken-zat-Gemeente-haal-de-vaart-

eruit  

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3625506/Haagse-buurt-is-ongelukken-zat-Gemeente-haal-de-vaart-eruit
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3625506/Haagse-buurt-is-ongelukken-zat-Gemeente-haal-de-vaart-eruit
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Bewoners geven aan dat met name in de weekenden en avonden bovengenoemde 

verkeersovertredingen plaatsvinden. 

 

7) Op welke momenten vonden eerdergenoemde controles plaats? Kan op basis van deze 

controles de constatering van bewoners worden gestaafd? 

 

8) Is het college bereid om niet alleen met politie, maar ook met bewoners te kijken welke 

maatregelen er kunnen worden getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren en daarbij 

nadrukkelijk de suggesties voor een eenbaansweg, cameratoezicht en (meer) controles mee te 

nemen? Welke mogelijkheden ziet het college om de verkeersveiligheid op dit traject te 

verbeteren? 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 

 

 

 

 

 

 


