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Voorontwerp herinrichting 

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Wat Voorontwerp herinrichting
Waar  Jan van Beersstraat en omgeving
Wanneer   Start uitvoering 2021

De Gemeente Den Haag werkt aan aantrekkelijke 
en veilige woonomgevingen. De Jan van 
Beersstraat en omgeving wordt opnieuw 
ingericht. Het doel hiervan is het verbeteren van 
de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De straten 
worden erftoegangswegen voor gemengd 
langzaam verkeer (auto, fiets, scooter, bus), waar 
een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur.  
De veiligheid van voetgangers, fietsers en ander 
verkeer staat daarbij voorop. Tegelijkertijd wordt 
de riolering vervangen of gerenoveerd. 

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 9 juli organiseert de gemeente een 
inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt 
u het concept voorontwerp bekijken. U kunt ook 
vragen stellen aan medewerkers van de gemeente 
Den Haag.

Datum dinsdag 9 juli 2019
Tijd    tussen 17.00 en 20.00 uur kunt  

u binnenlopen
Locatie  Voetbalvereniging HVV Laakkwartier, 

Jan van Beersstraat 69



Den Haag maakt het
Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 
stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Om 
mee te groeien met de tijd moet de stad zich blijven 
vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag 
ook onderhoud nodig. Daarom blijft de gemeente flink 
investeren in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, veilige 
wegen en bruggen. En prettige wijken met voldoende 
parkeerplekken. Zo blijft Den Haag een aantrekkelijke, 
inter na tionale stad waar mensen snel en veilig de 
belangrijkste plaatsen kunnen bereiken.

We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die alle 
werkzaam heden met zich mee brengen. Kijk voor meer 
informatie op www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

Fotografie: xxxxx
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Volg het project via:
Website:  www.rotterdamsebaan.nl 

    Rotterdamsebaan 

    @ Rotterdamsebaan 

    www.flickr.com/rotterdamsebaan

Nieuwe inrichting: 30 km/uur
De nieuwe inrichting omvat (delen van) de Jan van Beersstraat, 
Betsy Perkstraat, Doctor Schaepmanstraat, Van Meursstraat en 
het Ledeganckplein in stadsdeel Laak. Dit gebied wil de 
gemeente – in overeenstemming met haar beleid – inrichten 
voor een maximumsnelheid van 30 km per uur. Hierbij horen 
snelheidsremmende maatregelen, zoals drempels en versmal-
lingen. De trottoirs worden verbreed, zodat er voor voetgangers 
meer ruimte is.  Er komt een rijbaan met een breedte van 
minimaal 6,5 meter. 
Zo kan de bus in twee richtingen blijven rijden. Op deze rijbaan 
komen busvriendelijke drempels.
Er zijn geen aparte oversteekvoorzieningen in een 30 km/u-
gebied. Uitzonderingen hierop vormen bestemmingen als 
scholen, zorgvoorzieningen en winkelcentra. Bij het Ledeganck-
plein komt een schoolzone.

Groen
De bestaande bomen blijven bijna allemaal behouden. 
Voor realisatie van het ontwerp is het nodig om zes bomen in 
de parkeervakken aan de Dr. Schaepmanstraat te kappen of 
verplaatsen. Ter hoogte van Betsy Perkstraat - Dr. Schaepman-
straat wordt het driehoekige pleintje aangesloten op het 
trottoir en krijgt dit meer groen. Aan de Jan van Beersstraat en 
op enkele straathoeken rond het Ledeganckplein zorgt de 
gemeente voor meer groen in het straatbeeld.

Parkeren
De parkeerdruk in de buurt is hoog. Daarom blijft het aantal 
parkeerplaatsen ongeveer hetzelfde. Parkeerplaatsen zijn 
minimaal 2,0 m breed. In de Dr. Schaepmanstraat en 
Betsy Perkstraat worden de parkeerplaatsen verbreed. 

Bushaltes
De bushalte ‘Ledeganckplein’ wordt opnieuw ingericht. Het 
gaat om kleine aanpassingen.
Ter hoogte van de bushalte ‘Jan van Beersstraat’ aan De 
Genestetlaan komt een duidelijke overgang van 50 km/u-zone 
naar 30 km/u-zone. Het asfalt loopt over in klinkerverharding 
en er komt een verkeersbord met de aanduiding ‘30 km’. 

Fiets
In een 30 km/u-zone gebruikt de fietser in principe de rijbaan 
en zijn er geen aparte fietsvoorzieningen. Alleen bij de bushalte 
‘Jan van Beersstraat’ worden voor de veiligheid fietspaden 
achter langs de bushaltes gemaakt. De fietsoversteken over 
De Genestetlaan, worden verbeterd met twee gescheiden 
richtingen. Het plaatsen van extra fietsenrekken behoort tot de 
mogelijkheden.

Riolering
In de genoemde (delen van) straten wordt gelijktijdig de 
riolering vervangen of gerenoveerd, omdat die is verouderd. 
De riolering in de Jan van Beersstraat ligt onder de stoepen en 
wordt gerenoveerd, zodat de bomen kunnen blijven staan. In de 
Betsy Perkstraat en het Ledeganckplein wordt de riolering 
vervangen. Dit geldt ook voor delen van de Van Zeggelenlaan, 
Doctor Schaepmanstraat en Van Meursstraat. Waar aan het 
riool wordt gewerkt, worden ook alle huisaansluitingen 
vervangen.  

Openbare verlichting
Er komen nieuwe lichtmasten in de Jan van Beersstraat. 
De lichtmasten in de overige straten hoeven nog niet 
 vervangen te worden. Wel krijgen de masten nieuwe lampen 
met led-techniek. 

Afvalcontainers
De bestaande ondergrondse afvalcontainers blijven. Het 
voorstel is om aan het groenperk Betsy Perkstraat - Dr. Schaep-
manstraat de ondergrondse afvalcontainers enkele meters te 
verplaatsen om het pleintje mogelijk te maken (zie de alinea 
Groen). 

Inspraak procedures voorontwerp herinrichting
U kunt tot en met 23 juli 2018 formeel reageren op de plannen. 
U kunt alle stukken inzien op Het Haags informatiecentrum, 
Spui 70, open van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur - 
16.00 uur. 

Reageren kan via e-mail janvanbeersstraat-eo@denhaag.nl  
Dit is gemakkelijk en snel en heeft dus de voorkeur. U kunt uw 
reactie ook sturen aan het college van burgemeester en 
wethouders, antwoordnummer 1790, 2501 VC  Den Haag, 
onder vermelding van ‘Zienswijze herinrichting Jan van 
Beersstraat e.o.’ (een postzegel is niet nodig). 

Planning na inspraak
De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties. 
Als deze het voorontwerp verbeteren, worden deze als advies 
meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. 
Waarschijnlijk neemt het college het besluit over het voor-
ontwerp in het najaar van 2019. Na dat besluit wordt het 
voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten na goedkeuring door de gemeente-
raad. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2021. 
U ontvangt tegen die tijd meer informatie.


