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Overleg: Nummer: 

Klankbordgroep smalle delen Laan van Meerdervoort en 
Javastraat  

02 

Datum: Tijd: 

Maandag 01 oktober 2012  17.30 – 18.00 uur inloop 
18.00 – 20.00 uur excursie  

Deelnemers namens de Gemeente Den Haag: Plaats: 

Paul Weststrate (Awareness) Voorzitter 
Peter Nederlof (projectleider DSO/Verkeer) 
Gerben Geijsel (verkeerskundige DSO/Verkeer) 
Kees de Jong (IbDH) 
Rinse Gorter (Verkeersmanagement) 
Henk Nanninga (Inno-V) 

Rina Adriani (projectmedewerker DSO/Verkeer) 
 
Deelnemers kl ankbordgroep: 

De heer Roeloffs Valk (ondernemer Javastraat) 

De heer Herculeijns (bewoner Javastraat) 
De heer Collet (bewoner Javastraat) 
Mevrouw Pieters (bewoonster LvM) 
De heer Zuidema (ondernemer LvM) 
De heer Wijnberg (fietsersbond) 
De heer Potma (bewonersorg. De Groene Eland) 
De heer De Korte (Bewonersorg. Willemspark / Archipel)

De heer Toet (Rover) 
De heer Smit (ondernemer Javastraat) 
De heer Wesseling (Ondernemer LvM) 
De heer Mannes (KvK) 
Vervanger dhr. Hooft Graafland (naam onbekend) 

Café Blossom 
Anna Paulownastraat 70 C 
 
Afwezig met bericht: 

Roman Isbrücker (IbDH) 
De heer Hooft Graafland 
(Bewonersorg. Surinamestraat) 
 
Afwezig zonder  bericht: 

Ondernemersvereniging Zeehelden 
De heer Stoutjesdijk (bewoner LvM) 
De heer Borsboom (ondernemer 
Frederikstraat) 

Afschrift: Notulist:  

MT Verkeer Rina Adriani (projectmedewerker) 

 

1. Fiets/ Wandelexcursie (fotoverslag) 
 
 
 
 
 
 

Het verslag is een beperkte 
weergave van alles wat deze 
excursie is gezegd en is meer 
bedoelt als sfeer impressie. In 
het de volgende klankbord-

groep bijeenkomst wordt 
dieper ingegaan op alle 
genoemde punten. 
 
 
 

De start van de excursie was 
in café Blossom waar ook een 
hapje en een drankje klaar 
stond voor de leden van de 
klankbordgroep. Al snel kwam 
de discussie op gang omdat er 
een eerste verkennende schets 

op tafel lag. 
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Als eerste werd stil gestaan bij 
het Metropoolplein. De 
klankbordgroep leden wezen 
op de gevaarlijke 

fietsoversteek vanuit het 
brede deel Laan van 
Meerdervoort in de richting 
van de Carnegielaan. Verder 
bestaat de wens om het plein 
anders in te richten zodat deze 
beter aansluit bij het gewenste 

functioneren.  
 
 
 
 
 

 
Ook werd er gesproken over 
de mogelijkheid van minder 
verkeer en het inrichten van 
de smalle delen Laan van 
Meerdervoort en Javastraat 
volgens het 30 km per uur 

principe. Dit is niet mogelijk, 
omdat de smalle delen Laan 
van Meerdervoort en 
Javastraat onderdeel zijn van 
de hoofdstructuur wegverkeer 
en e.e.a. hoofdroute is voor de 
nood- en hulpdiensten. 

 
 
 
 
De klankbordgroep wees de 
gemeente op de drukte van 

schoolgaande kinderen nabij 
de Van der Spiegelstraat.  
 
Op het kruispunt met de Anna 
Paulownastraat zijn enkele 
parkeerplaatsen langs het 
smalle deel van de Laan van 

Meerdervoort verwijderd in 
verband met het uitrijden van 
touringcars. Parkeren aan de 
zeezijde levert hier dus extra 
parkeerplaatsen op. 
 

Op de Anna Paulownastraat 
vervalt één rijstrook in 
verband met de komst van de 
Franse Ambassade.  
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Op het kruispunt met de 
Zeestraat is de fietsoversteek 
gevaarlijk. Een oplossing zou 
zijn om de linksafbeweging 

richting het Vredespaleis eruit 
te halen. De fietsersbond wees 
op de mogelijkheid van 
tweerichtingen fietsverkeer 
vanuit de Scheveningseweg 
richting de Zeestraat.  
 

De leden van de 
klankbordgroep bespraken het 
idee om het brede deel van de 
Javastraat ook terug te 
brengen naar één rijstrook. 
Dan moet wel bus 24 omgeleid 

worden via de Schevening-
seweg. 
 
In het smalle deel van de 
Javastraat is gesproken over 
de route van het verkeer.  
 

Ook werd de wens 
uitgesproken om het fietspad 
in de tegenrichting in de 
verkeerslichtenregeling op te 
nemen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lang werd er stilgestaan bij de 
zijstraten van het smalle deel 
Javastraat. Vooral bij de 
Frederikstraat. De leden van 

de klankbordgroep maken zich 
zorgen over de bereikbaarheid 
van dat deel van de wijk. Hoe 
komen zij in en uit de wijk 
(met name Willemspark). 
Verder waren er vragen over 

de vormgeving van de in/-
uitritten. Dit in relatie met het 
fietsverkeer dat straks 
voorrang heeft uit de 
"tegenrichting". 
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Het kruispunt met de 
Frederikstraat wordt geregeld 
met verkeerslichten. De 
gemeente onderzoekt of het 

mogelijk is om het 
verkeerslichten weg te halen. 
De leden van de 
klankbordgroep vinden dat de 
verkeerslichten nodig zijn om 
zo de wijk uit te kunnen 
komen.  

 
De uitrit bij de Balistraat wordt 
als onveilig ervaren.  
 
In het concept ontwerp neemt 
de gemeente fietsparkeer-

plaatsen op.  
 

 
Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden 
bespreken de aanwezigen de 

voor- en nadelen van 
parkeren aan Zeezijde en 
Centrumzijde in relatie met 
het fietsverkeer en het laden 
en lossen. 
 

Het laden en lossen (en het 
oversteken van bevoorraders) 
aan de Centrumzijde is een 
vaak terugkerend 
discussiepunt.  
 
 

 
 
 
 
 
Over de noodzaak tot het 

aanpassen van het kruispunt 
met de Koninginnegracht was 
iedereen het eens.  
 
 
 
De avond wordt afgesloten 

door de voorzitter met dank 
aan alle aanwezigen.  
 


