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Wat  Online presentatie 
Waar  Online, toegangslink via

www.denhaag.nl/hoefk ade
Wanneer  Maandag 7 maart 2022 

van 19.00 tot 20.00 uur

Wat  Inloopbij eenkomst
Waar  The Student Hotel, Hoefk ade 9 
Wanneer  Donderdag 10 maart 2022

Inloop tussen 16.00 en 18.00 uur
Inloop tussen 19.00 en 21.00 uur

Presentatie over de nieuwe inrichting van de Hoefk ade

Uitnodiging presentatie Hoefkade

De gemeente Den Haag werkt aan een plan voor verbetering van de Hoefk ade. 

We willen meer ruimte maken voor fi etsers en voetgangers. Dat maakt de 

straat aantrekkelij ker om te wonen, te winkelen en te verblij ven.

De gemeente heeft nu een nieuwe versie van het ontwerp klaar. 

Ook nieuwsgierig? Bekij k thuis de online presentatie of kom naar de 

inloopbij eenkomst. We horen graag wat u er van vindt.



Wat gaan we doen?
De gemeente richt de Hoefkade de komende jaren opnieuw in. 
De doelen zijn:
• Meer ruimte voor fietsers.

• Meer ruimte voor voetgangers.
• Meer groen.
• Een aantrekkelijker winkelgebied.
• Van de Hoefkade een prettige straat maken waar iedereen 

zich thuis voelt.

Wat verandert er?
• De straat wordt veiliger door het maken van bijvoorbeeld brede 

stoepen.

• Er komt meer groen.
• Na de vernieuwing ziet de straat er duidelijk uit als een 

30 kilometer gebied. 
• De rijbaan wordt smaller.
• Het asfalt gaat uit de straat en daar komen stenen (klinkers) 

voor terug.
• De bomen blijven zoveel mogelijk staan. Er worden nieuwe 

bomen geplant. Voor zieke bomen komen nieuwe bomen in de 
plaats. Er komen meer zitplekken bij het groen.

• Er komt nieuwe riolering, tegelijk met het werk aan de nieuwe 

inrichting. Zo is de straat niet vaker afgesloten dan nodig.

De werkzaamheden beginnen niet eerder dan 2023. Het gaat 

hier om een grote verandering.

Hoe maken we het ontwerp? 
Zo’n grote verandering als deze verloopt via een aantal stappen. 
We hebben eerst alle wensen en eisen op een rij gezet. Een 
aantal eisen staat vast bij de gemeente Den Haag. Ook hebben 
bewoners en ondernemers de afgelopen maanden zorgen, 

wensen en ideeën met de gemeente gedeeld. Dat is nu 
uitgewerkt in deze nieuwe versie van het ontwerp.  

Den Haag wil een echte fietsstad worden, voor alle
Hagenaars. In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoers-
middel in de stad. Want fietsen is gezond, schoon en 
gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare en bereik-

bare stad. De fiets krijgt daarom veel ruimte.

Optie 1: Bekijk thuis de online presentatie 
De online presentatie is op maandag 7 maart van 19.00 

tot 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente geven een 
presentatie over het project en het ontwerp. Ook kunt 
u vragen stellen via de chat. 

Toegang 
De link naar de online presentatie staat op 
www.denhaag.nl/ hoefkade. U hoeft zich niet vooraf aan te 

melden. U heeft een computer of laptop nodig met 
internet. Laat ons weten via hoefkade@denhaag.nl als 
u hierbij hulp nodig heeft. 

De uitzending is achteraf terug te kijken, u kunt dan geen 
vragen meer stellen via de chat.

Optie 2: Kom naar de inloopbijeenkomst
Kom op 10 maart langs bij The Student Hotel (Hoefkade 9). 

Dit kan tussen 16.00 en 18.00 uur of tussen 19.00 en 
21.00 uur. U kunt dan het  voorontwerp van de nieuwe 
Hoefkade bekijken. Medewerkers van de gemeente geven 
graag uitleg. Ook kunt u wensen, zorgen en ervaringen 
delen om de plannen nog beter te maken.

Tijdens de bijeenkomst het advies om de volgende 

basisregels op te volgen: 
• Was vaak uw handen; 

• Hoest en nies in uw elleboog; 

• Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen; 
• Blijf bij klachten thuis en doe direct een (zelf)test, ook 

als u gevaccineerd bent.
The Student Hotel zorgt voor voldoende frisse lucht. 
De maatregelen kunnen in de tussentijd veranderen. 
Bekijk voordat u komt www.denhaag.nl/hoefkade voor de 
laatste informatie over deze bijeenkomst.

Contact
Wilt u informatie over het ontwerp ontvangen, maar wilt 
of kunt u niet langskomen? Neem dan gerust contact met 
ons op via hoefkade@denhaag.nl of bel de omgevings

manager via 06 44 13 03 32.

Voorbeeld van het ontwerp


