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8 december 2021

Aantal bijlagen

Onderwerp

Vrijgave inspraak herinrichting Zeestraat incl. kruispunt
Javastraat/Scheveningseweg – verbetering voor fietsers

De gemeente werkt aan logische, snelle en veilige fietsroutes. Daarom worden de
Zeestraat en het kruispunt Javastraat/Scheveningseweg opnieuw ingericht. De straat
wordt veiliger en aantrekkelijker voor fietsers, zodat zij de straat vaker gaan gebruiken.
De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De straat krijgt brede
stoepen en er komen klinkers in plaats van asfalt. Het uiterlijk sluit zo aan bij de
uitstraling van het Noordeinde. Daarmee krijgt ook de wandelroute ‘van paleis naar
paleis’ vorm. Ook komen er nieuwe groenvakken en extra bomen. Het plan voor de
herinrichting van de Zeestraat ligt ter inzage. U kunt de gemeente doorgeven wat u van
het plan vindt.
Online bijeenkomst
Om u meer te vertellen is er een online informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst
krijgt u een toelichting op het ontwerp. Via de chat kunt u vragen stellen aan
medewerkers van de gemeente. Veel vragen worden in de uitzending beantwoord. De
antwoorden op de vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, krijgt u na de
bijeenkomst per mail toegestuurd.
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 15 december 2021
start 19:00 uur tot 20:00 uur
Online, via MS Teams, link via: denhaag.nl/zeestraat

Inspraakprocedure
U kunt tot en met woensdag 31 januari 2022 formeel reageren op het plan
Reageren kan via de e-mail: fiets@denhaag.nl. Geef daarbij in de onderwerpregel aan
dat het om het project ‘Zeestraat’ gaat.
Meer informatie over het plan voor de Zeestraat vindt u op: www.denhaag.nl/zeestraat.
Op deze pagina plaatsen wij op 15 december 2021 een link waarmee u de bijeenkomst
kunt volgen.
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Voor vragen of opmerkingen over de online bijeenkomst, kunt u contact opnemen met
Mariska van der Ende via de mail: fiets@denhaag.nl
Met vriendelijke groet,

Hassan el Houari
Stadsdeeldirecteur Centrum
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