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Onderwerp 

Groot onderhoud oostelijk deel Riouwstraat 

  

Beste bewoner(s), 

 

Zoals eerder aangekondigd start de gemeente in maart 2021 met het groot onderhoud in het oostelijk 

deel van de Riouwstraat, tussen Bankaplein en de Koninginnegracht. Momenteel vervangt 

netbeheerder Stedin de gasleiding. Aansluitend start aannemer NL81 met het vernieuwen van de 

rioolaansluitingen en het vervangen van de asfaltverharding voor straatklinkers. In deze brief wil ik u 

nader informeren over de gewijzigde planning.  

 

Planning 

De werkzaamheden in het oostelijk deel van de Riouwstraat beginnen vanaf het Bankaplein.  

Op maandag 15 maart start het werk waarna in vijf fasen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Telkens is een korte periode dat er in twee fasen tegelijk wordt gewerkt. 

 

Fase 1  15 maart tot half april 2021 

Fase 2 half april tot half mei 2021 

Fase 3 half mei tot eind mei 2021 

Fase 4 eind mei tot half juni 2021 

Fase 5 half juni tot half juli 2021 
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Omleidingen 

Fase 1 en 2 • Vanaf het Bankaplein kunt u omrijden via de Atjehstraat en de Batjanstraat. 

• Vanaf de Koninginnegracht kunt tot de Batjanstraat rijden. Vanaf hier kunt u 

omrijden via de Delistraat naar de Bankastraat. 

Fase 3 • Zowel vanaf het Bankaplein als de Koninginnegracht kan bestemmingsverkeer de 

Riouwstraat inrijden, maar is er geen doorgaande auto- en fietsroute omdat het 

kruispunt met de Batjanstraat is afgesloten. U kunt omrijden via de Atjehstraat of de 

Delistraat. 

• Bewoners van de Batjanstraat kunnen alleen via de Delistraat of de Atjehstraat 

rijden. 

Fase 4 en 5 • Vanaf het Bankaplein kunt de Riouwstraat inrijden tot de Batjanstraat. Vanaf hier 

kunt u omrijden via de Atjehstraat. 

• Vanaf de Koninginnegracht kunt u omrijden via de Delistraat en de Batjanstraat. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

• Het verwijderen van de asfaltverharding; 

• Het vernieuwen van de rioolaansluitingen en waterafvoerputten; 

• Het bestraten van de rijweg en parkeervakken met nieuwe klinkerverharding; 

• Het opnieuw bestraten van de trottoirs met nieuwe tegelverharding; 

• Het terugbrengen van de verkeersdrempel; 

• Het verruimen van het trottoir op de hoeken met de zijstraten; 

• Het terugplaatsen van straatmeubilair. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Tijdens de werkzaamheden proberen we de hinder zo klein mogelijk te houden.  

Hou rekening met: 

• De tijdelijk afsluiting van de rijbaan; 

• Dat auto- en fietsverkeer tijdelijk wordt omgeleid; 

• In de straten loopschotten liggen. De woningen blijven zo bereikbaar, ook voor invaliden; 

• Het is niet mogelijk binnen het werkterrein te parkeren of te laden en lossen.  

 

Bereikbaarheid en veiligheid 

De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke 

plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens de werkzaamheden: 

• uw auto ergens anders te parkeren 

• voorwerpen die in de weg staan, zoals fietsen en bloembakken, te verwijderen 

• overhangend groen aan de gevel op te binden of te verwijderen 

 

Huisvuil 

De ondergrondse afvalcontainers worden tijdens de uitvoering van de betreffende fase afgesloten.  

Er worden aan de randen van het werkterrein tijdelijk bovengrondse afvalcontainers geplaatst.  

 

Hulpdiensten 

Hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) moeten tijdens de werkzaamheden de bewoners 

goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten in 

geval van nood er goed door kunnen. 
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Meer informatie 

Voor actuele informatie over het project, of voor de Engelstalige versie van de nieuwsbrief, verwijs ik u 

naar de gemeentelijke webpagina: www.denhaag.nl of www.denhaag.nl/en via de zoekfunctie 

“Riouwstraat” gaat u naar de projectpagina. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact 

opnemen met de omgevingsmanager Chris Langerak via e-mail info@projectloods.nl of telefoon  

06-4817 5873.  

 

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contact of op 

nummer 14 070 (op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur). 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Hassan el Houari 

Stadsdeeldirecteur Centrum 

http://www.denhaag.nl/
http://www.denhaag.nl/en
mailto:info@projectloods.nl
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