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Onderwerp 

Afdoening motie “Realiseren voetpad Houtrustweg” (I.5) 

  

   

Uw raad heeft tijdens de bespreking van Kiezen voor verkeersveiligheid, verkeersveiligheidsstrategie 

Den Haag 2030 (RIS305029) en het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2020-2022 

(RIS305121) op 13 mei 2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie “Realiseren 

voetpad Houtrusweg” (I.5) (RIS305296) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 

afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt:  

 

constaterende, dat: 

- er op het gedeelte van de Houtrustweg tussen de Nieboerweg en de Laan van Poot geen 

apart voetpad is, maar dat voetgangers en rolstoelers gebruik moeten maken van het 

tweerichtingsverkeer-fietspad; 

- in de voorliggende nota verkeersveiligheid veel aandacht is voor de veiligheid van 

voetgangers en fietsers en de verbetering daarvan; 

 

overwegende, dat: 

- een apart voetpad zal bijdragen aan een meer verkeersveilige Houtrustweg voor 

voetgangers, rolstoelers en fietsers; 

- dit voetpad het sluitstuk zou kunnen zijn van een vernieuwde en veiliger Noordwestelijke 

Hoofdroute voor de bewoners van met name de Vogelwijk en Duindorp; 

 

verzoekt het college: 

- de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten van de lopende verkenning 

naar de mogelijkheden van het aanleggen van een voetpad langs de Houtrustweg en dit zo 

mogelijk als sluitstuk van de vernieuwing van de Noordwestelijke Hoofdroute binnen 

afzienbare termijn te realiseren; 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie: 

 

De grondhouding van het college voor wat betreft de aanleg van het voetpad is positief. Uit een eerdere 

verkenning naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een voetpad langs de Houtrustweg bleek 

dat de inpassing van het voetpad ruimtelijk niet eenvoudig is en mogelijk  ten koste gaat van bomen. 

De wens van omwonenden voor de aanleg van een voetpad groeit en mede op basis daarvan zijn wij  

een nadere verkenning gestart. Hierbij worden twee varianten verder uitgewerkt, die in overleg met 

bewoners zijn bepaald, namelijk: 

 

Variant 1. Voetpad van de Laan van Poot tot het gemaal 

Variant 2. Voetpad van de Laan van Poot tot de Duindorpdam 

 

Wij verwachten de uitkomsten van de verkenning in het najaar aan de raad te doen toekomen. Dat is 

ook het moment dat de raad wordt geïnformeerd over de financiële consequenties die samenhangen 

met de uitkomsten en over dekkingsmogelijkheden binnen de beschikbare budgetten. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


