
Uitvoeringsprogramma (UVP)  
2018 – 2019 
 
 
 

 
Stadsregie Bereikbaarheid 
 
Patrick Wentink – Stadsregisseur Bereikbaarheid 
Roy van der Zwan -  Programmamanager Bereikbaarheid 

 30 juni 2017 



Den Haag: een stad in beweging 
Den Haag is in beweging en groeit: 
• Meer inwoners 
• Meer bezoekers 
• Meer bedrijven 
 
 



Hoofdstructuur op orde 
• Goede infrastructuur is basisvoorwaarde voor aantrekkelijke stad 

 
• Het college kiest in coalitieakkoord 2014-2018 voor flinke investeringen in 

de buitenruimte. 
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Stadsregie  

• Jaarlijks vele werkzaamheden, bouwactiviteiten en evenementen; 
• Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en communicatie; 
• Regie over de planning en uitvoering; 
• Ook regie op creëren draagvlak;  
• Regie geformaliseerd door college 

- handelingskader Stadsregie 
- Stadsregisseur Bereikbaarheid 
- team Stadsregie 
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Meerjarenprogrammering 2018-2022 
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Uitvoeringsprogramma 2018 - 2019 

 



Randvoorwaarden en uitgangspunten 

• één werk tegelijkertijd op dezelfde rijrichting van de Centrumring 
• één werk tegelijkertijd op dezelfde richting van de ring Den Haag 
• niet werken op omleidingsroutes  
• niet werken in en op routes naar Scheveningen in het strand- en 

badseizoen 
• niet werken in en op routes naar winkelgebieden ná 15 november 
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Proces Meerjaren- en Uitvoeringsprogramma 
• Uitvraag partners (feb)     
• Verwerken geactualiseerde e/o nieuwe gegevens MJP 2018-2022 (mrt/apr) 
• Consultatie relaties/stakeholders (apr/mei) 
• Opstellen 1e analyse tbv UVP 2018-2019 (mei/juni) 
• 1e overlegronde partners mbt analyseresultaten (juni/juli) 
• Verwerken resultaten 1e overlegronde (juli/aug) 
• Terugkoppeling relaties/stakeholders (aug) 
• 2e overlegronde partners resterende issues (sep) 
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Proces Meerjaren- en Uitvoeringsprogramma 
• Afronding MJP en UVP, incl. advisering B&W (sep) 
• Vaststelling Uitvoeringsprogramma 2018 – 2019 (okt) 
• Communicatie vastgesteld UVP (nov/dec) 
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Ophalen 
informatie

Raadplegen relaties in 
bereikbaarheidsplatform

Programmering Bestuurlijke vaststelling Presenteren programma 
aan relaties

1 maart maart/mei mei Oktober November

Aanpassingen
programma

juni

Met partners Team Stadsregie Bereikbaarheidsplatform Met partners College van B&W Bereikbaarheidsplatform

- Het presenteren van het 
uiteindelijke UP  en 
doorkijk naar MJP.
- Terugkoppeling van 
kansen / uitdagingen en 
aandachtspunten/  
suggesties en  motiveren 
van de gemaakte keuzes. 
- Wat betekent het voor 
de stad?
- Eventuele specials.

- Digitaal aanleveren van 
informatie over planning 
aankomende 5 jaar

- Alle planningen 
samenvoegen en komen 
tot een MJP (5jr). 
- Impactanalyse van 
werken.
- Dit leidt tot een 
overzicht van werken met 
kansen (werk met werk) 
en uitdagingen 
(knelpunten).

- Relaties raadplegen 
over het UP (1 jr) en MJP 
(5jr)
- Ophalen van 
aandachtspunten / 
suggesties
- Terugblik afgelopen 
jaren: ervaringen met 
geheel aan werken in de 
stad.

- In gesprek met/ het 
verbinden van betrokken 
projecten over onze 
bevindingen (kansen en 
uitdagingen) en 
aandachtspunten / 
suggesties van relaties.

- Het presenteren van het 
uiteindelijke UP  en MJP.
- Terugkoppeling van 
kansen / uitdagingen en 
aandachtspunten/  
suggesties en motiveren 
van de gemaakte keuzes. 

Ambtelijke vaststellingToetsen van 
aanpassingen 

Augustus September

Bereikbaarheidsplatform Met partners

- Toetsen van aangepaste
UP en MJP.
- Motiveren van de 
gemaakte keuzes

- Het presenteren van het 
uiteindelijke UP  en MJP.
- Terugkoppeling van 
kansen / uitdagingen en 
aandachtspunten/  
suggesties en motiveren 
van de gemaakte keuzes. 

Bijeenkomst Bijeenkomst Bijeenkomst BijeenkomstDigitaal DigitaalDigitaalDigitaal

Memo wethouder Memo wethouder

Voor het collegeretrait: mogelijke knelpunten 
bij activiteit: Financiële gevolgen?

Raadsmededeling + 
Pers

Informatievoorziening op 
lokaal niveau

November

Lokale relaties

- Samen met de 
stadsdelen en Haags 
Retailpunt 
uitvoeringsprogramma 
verspreiden bij hun 
achterban.
- Bij interessante 
bijeenkomsten het 
verhaal vertellen over 
uitvoeringsprogramma 
op wijkniveau.

Digitaal/bijeenkomst
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Uitvoeringsprogramma 2018 - 2019 
 Topactiviteiten 2018 - 2019 
• Noord Westelijke Hoofdroute (S200) 
• Benoordenhoutseweg (S101) 
• N211 (Wippolderlaan) (S105) 
• Volvo Ocean Race 
• Erasmusweg fase 1 en fase 2 (S105) 
• Overkluizing Utrechtsebaan  
• Renovatie Koningstunnel (S100, vanaf Q1-19) 
• NRR lijn 1 
 
Uitdaging: Evenementen 
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Hoe dialoog met stakeholders in te richten? 

• Detailniveau 
• Moment(en) 
• Status input van stakeholders 
• Rol stakeholders tav informeren achterban - communicatiekanalen 
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Den Haag blijft in beweging  
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