Schriftelijke vragen betreffende verkeersveiligheid Westduinweg e.o.
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Den Haag, 23 februari 2018
Geachte voorzitter,
Ruim een jaar geleden stelden de ChristenUnie/SGP en de Haagse VVD schriftelijke vragen over het
oplossen van verkeersproblemen bij de Van Bergenstraat en Koppelstokstraat en het vergroten van de
verkeersveiligheid op de Westduinweg (RIS 296315). Hierin deden de partijen enkele suggesties ter
verbetering van de verkeersveiligheid van de Van Bergenstraat en Koppelstokstraat. Beantwoording van de
vragen gaf aan dat de gedane suggesties zouden worden meegenomen bij de integrale verkeersstudie
Westduinweg. Enkele andere suggesties konden al worden overgenomen. De Haagse VVD en de
ChristenUnie/SGP stellen, overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen:
1.

Wanneer verwacht het college de integrale verkeersstudie Westduinweg, die al geruime tijd op zich
laat wachten, naar de raad te sturen?

2.

Hoeveel ongelukken zijn er het afgelopen jaar gebeurd op/rond de Westduinweg?

3.

Welke (nood)maatregelen heeft het college het afgelopen jaar getroffen om de veiligheid voor
fietsers en voetgangers te verbeteren op en rond de Westduinweg? Zijn alle maatregelen effectief
gebleken? En welke (nood)maatregelen worden op korte termijn nog uitgevoerd?

4.

In de beantwoording van genoemde vragen (RIS 296315) stond dat er meer gehandhaafd zou
worden op bijvoorbeeld snelheid en foutparkeren op de Westduinweg en de omgeving van de
Koppelstokstraat ter bevordering van een verkeersveilige situatie. Heeft de verhoogde handhaving
volgens het college geleid tot een veiligere situatie?

5.

In de beantwoording stond eveneens dat onderzocht werd wat de mogelijkheden voor, en de
verwachte effecten van het omdraaien van de rijrichting van de Koppelstokstraat en de
Menninckstraat zouden zijn, en dat hierbij de bewoners(organisatie) betrokken zou worden. Is
hierover al gesproken met bewoners(organisaties)? Wat is er uit deze gesprekken gekomen? Wat
zijn ideeën van bewoners over verbetering van de huidige verkeerssituatie?

6.

Kan het college al meer zeggen over de vormgeving en voortgang met betrekking tot de ovonde
Westduinweg-Hellingbaan-Schokkerweg? Wordt deze conform het eerdere voornemen in de
lengterichting van de Westduinweg aangelegd?

7.

Welke oplossing staat het college voor ogen met het oog op een veiliger doorstroming op de kruising
Statenlaan-Westduinweg-Van Bergenstraat? Deze urgente vraag heeft na het zoveelste ongeluk, dat
deze week gebeurde, een nog hogere urgentie gekregen.
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