VERSLAG BURENOVERLEG D.D. 15 JUNI 2015
Op maandag 15 juni 2015 vond weer het zogeheten "burenoverleg Rotterdamsebaan"
plaats.
Dit burenoverleg wordt regelmatig gehouden, meestal op maandagmiddag vanaf 16.30 uur.
De bijeenkomsten vinden eigenlijk altijd plaats in het Trefpunt Rotterdamsebaan aan de
Binckhorstlaan 172.
Tijden het burenoverleg worden de "buren" geïnformeerd over de werkzaamheden aan de
Rotterdamsebaan en alles wat daarmee samenhangt.
De inleiding wordt verzorgd door de heer Den Dulk van de gemeente Den Haag en soms zijn
er nog vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven of andere instellingen die een
presentatie geven. Gisteren heeft de heer Ronald Knijnenburg van de gemeente Den Haag
een presentatie gegeven.
De heer Den Dulk van de gemeente deelde mede als volgt:
 De sloop van de oost- en de westzijde van de Binckhorstlaan loopt volgens plan.
 Er wordt een riool aangelegd aan de voorzijde van de Binck Twins tot en met december.
Dit betekent dat er in het gedeelte van de Binckhorstlaan tussen de Zonweg en de
Maanweg in deze periode veel gaat gebeuren. De heer Den Dulk blijft stellen dat de
bedrijven aan de Binckhorstlaan bereikbaar blijven.
 Als gevolg van een ernstig ongeluk (een bromfietser heeft een gedeelte van zijn been
verloren) op het fietspad langs de Binckhorstlaan, is besloten om maatregelen te treffen.
Een en ander zal waarschijnlijk betekenen dat een aantal rechtsaf bewegingen wordt
afgesloten. Genoemd werd de toegang tot de McDonalds aan de Binckhorstlaan.
Bezoekers moeten nu rijden via de Uranusstraat. Verder zal waarschijnlijk ook verhinderd
worden dat er nog kan worden doorgereden over het parkeerterrein van "Care" en
"Gerritsen".
 De gedachte is ook om de Junostraat één-richtingsverkeer te maken.
 Er wordt op gereageerd dat het probleem niet zo zeer is te vinden in het afsluiten van de
straten, maar in de zichtbaarheid. Veel bewoners uit de omliggende wijken parkeren op
de Binckhorst.
 Aan de noordkant, dat wil zeggen aan de kant ten noorden van de Mercuriusweg, zal de
Plutostraat op 29 juni 2015 weer open gaan en de Poolsterstraat op 26 juni 2015 dicht.

 De Spoorboogweg wordt binnenkort geasfalteerd en zal voor het einde van het jaar klaar
zijn. Asfaltering vindt plaats in week 34.
Vervolgens komt de heer Ronald Knijnenburg van de gemeente aan het woord.
Deze is verantwoordelijk voor de herinrichting van de afrit van de Maanweg naar de snelweg
A12. Dit is nu een onoverzichtelijk punt. De gemeente wil daar graag iets aan doen.
We krijgen de sheets van de heer Knijnenburg, maar ook de sheets van het Projectbureau
Rotterdamsebaan nog, maar het belangrijkste is dat vanaf 14 tot en met 29 augustus 2015
het kruispunt ter plaatse volledig is afgesloten.
Als eerste aanspreekpunt van de gemeente zal de heer Niek Sickenga fungeren (e-mail:
niek.sickenga@denhaag.nl) bij vragen daarover.
Het valt mij altijd op dat er sprake is van een coöperatieve sfeer tijdens het burenoverleg en
er wordt goed geluisterd naar de inbreng van de betrokkenen. Veel mensen maken zich
zorgen over de gevaarlijke situatie met het verkeer op de Binckhorstlaan. Het is nu heel erg
moeilijk om de Binckhorstlaan vanaf de zijstraten aan de zijde van De Vliet op te kunnen
rijden.
We krijgen nog een verslag van de gemeente, maar tot zo ver mijn aantekeningen.
Met vriendelijke groet,
Coen Verhaegh

