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Gemeente Den Haag Postbus 12620 Telefoon : 14070 

Spui 70 2500 DL Den Haag verkeersveiligheid@denhaag.nl 

Den Haag   

 

  

 

  

 

  

  

Retouradres Postbus 12620, 2500 DL Den Haag 

 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

 

LET OP: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WOONOMGEVING 

 Ons kenmerk 

DPZ/2020.795 

Contactpersoon 

P. Ebben 

Dienst 

Dienst Stedelijk Beheer 

Afdeling 

Ingenieursbureau Den Haag 

Telefoonnummer 

06 4413 0332 

E-mailadres 

VMS@denhaag.nl   

Aantal bijlagen 

1 

 

 

 

Datum 

12 juni 2020 

 

Onderwerp 

Verkeersmaatregelen Schilderswijk 

 

 

 

 

Geachte bewoner, 

 

De gemeente Den Haag is altijd bezig om de woon- en leefomstandigheden van de stad te verbeteren. 

Een van de maatregelen is het verminderen van het doorgaande verkeer door de Stationsbuurt en de 

Schilderswijk.  

 

Nu rijden er elke dag bijna 10.000 auto’s die geen bestemming in de wijk hebben. Dit overtollige 

verkeer zorgt voor onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Maar ook voor een ongewenste 

luchtvervuiling.  

 

Samen een plan voor het verkeer 

Samen met de bewoners en ondernemers is de afgelopen jaren een plan gemaakt om dit verkeer te 

weren. Op de website www.denhaag.nl/bereikbaarheid vindt u een link naar alle informatie van het 

plan. Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde maatregelen.  

 

De eerste afsluitingen zijn er al 

Begin dit jaar zijn al twee afsluitingen geplaatst. De Slijpmolen en het Oranjeplein zijn al geen 

doorgaande route meer tussen de Stationsbuurt en de Schilderswijk. Deze zijn afgesloten met paaltjes. 

Deze afsluitingen zijn voor altijd.  

 

De tweede fase  

Vanaf 22 juni worden de Hoefkade en Parallelweg afgesloten. Hier komen zogenaamde pollers. Dit 

zijn palen die in het wegdek zakken om doorgang te verlenen voor de nood- en hulpdiensten. Dit geldt 

ook voor huisartsen en taxi’s van de dienst AV070. 

 

De werkzaamheden voor het aanleggen van de pollers starten op 22 juni. Naar verwachting zijn de 

werkzaamheden half augustus klaar. Vanaf de start van de werkzaamheden zijn de Hoefkade en de 

Parallelweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer.  

 
  

http://www.denhaag.nl/bereikbaarheid



