
 
 

 

 

    

 

    
 

 

Datum 10 december 2019 Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 
Onze referentie 19402/10/TWE/PSI  
Behandeld door Tamara Weber    
E-mail statenkwartier@habogww.nl  
Bijlagen 1  
   
   
Onderwerp Start werkzaamheden fase 3D Statenplein 

Geachte bewoner(s) en/of ondernemer(s), 

 

De Willem de Zwijgerlaan en het Statenplein zijn onderdeel van een belangrijk 

winkelgebied in het Statenkwartier. De verkeersveiligheid wordt verbeterd en de 

straten worden ingericht als 30 km/uur gebied. Daarnaast is de riolering aan 

vervanging toe en wordt de Willem de Zwijgerlaan door de herinrichting 

aantrekkelijker gemaakt.  

 

Wat gaat er gebeuren? 

Vanaf maandag 6 januari 2020 wordt het Statenplein fase (3D) afgesloten voor 

verkeer. Deze fase loopt vanaf de Stadhouderslaan tot aan de Willem de 

Zwijgerlaan (fase 3C). We breken de trottoirs en de rijweg op. Daarna wordt de 

riolering vervangen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt het 

Statenplein weer voorzien van bestrating. De werkzaamheden duren tot medio 

februari 2020 (afhankelijk van werkbaar weer). Vanaf 6 januari worden ook de 

werkzaamheden aan de middenberm van de Willem de Zwijgerlaan hervat en 

afgerond. U kunt hiervan enige hinder ondervinden. Bekijk de uitvoering van de 

verschillende fasen op de voorlopige planning in de bijlage.  

 

Bereikbaarheid vanaf 6 januari 2020 

 
Waar gewerkt wordt, is de straat opgebroken van gevel tot aan de groenstrook 

aan de overzijde en kan er geen verkeer langs. Woningen blijven, tijdens de 

werkzaamheden, voor voetgangers altijd bereikbaar door middel van kunststof 

loopplaten. Als er werkzaamheden bij u voor de deur zijn, kan het gebeuren dat 

deze schotten tijdelijk worden verplaatst. Natuurlijk zorgen wij er iedere avond 

voor dat deze platen weer op hun plaats liggen. U mag de loopplaten alleen met 

uw (brom)fiets op, als u deze aan de hand heeft.  

 

Parkeren 

Voordat de werkzaamheden starten plaatsen we verkeersborden, waarop staat 

in welke periode u daar niet mag parkeren. Auto’s die nog geparkeerd staan 
wanneer het parkeerverbod ingaat, worden weggesleept. Op de Kranenburgweg 

zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd waarnaar u eventueel kunt uitwijken.  



 

    
 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om op maandag 6 januari, binnen het gebied waar u 

niet mag parkeren, vóór 7.00 uur ‘s ochtends: 

- uw auto ergens anders te parkeren; 

- voorwerpen die op de stoep en/of straat (de openbare weg) staan, zoals 

fietsen, scooters en bloembakken, te verwijderen; 

- groen dat overhangt op de openbare weg van bijvoorbeeld geveltuintjes of 

heggen te snoeien.  

 

Maakt u gebruik van een berging voor uw scootmobiel of heeft u een 

invalidenparkeerplaats op kenteken, dan krijgt u een tijdelijke parkeerplaats op 

een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek. Neem in beide gevallen contact op 

met onze omgevingsmanager Tamara Weber, telefoonnummer (06)188 785 85.  

 

Huisvuil en grofvuil 

U kunt uw huisvuil kwijt buiten het werkgebied op de Statenlaan of 

Stadhouderslaan. Op de voorlopige planning in de bijlage zijn beide locatie 

aangegeven met een oranje sterretje.  

Grofvuil kunt u op dezelfde locaties aanbieden. Geef bij het maken van een 

afspraak de juiste locatie door.  

 

Hulpdiensten en veiligheid 

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de 

werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer 

daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval 

van nood goed door kunnen. Als het nodig is, leggen wij rijplaten neer voor de 

hulpdiensten. We doen er alles aan om de veiligheid tijdens werkzaamheden te 

garanderen; toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig 

kinderen te waarschuwen. U kunt hiervoor de folder bij deze brief gebruiken. 

 

Informatie  

HABO GWW is tijdens de feestdagen gesloten vanaf vrijdagmiddag 20 december 

tot en met zondag 5 januari 2020. Heeft u vragen? Neem dan voor of na deze 

periode contact op met onze omgevingsmanager Tamara Weber via e-mailadres 

statenkwartier@habogww.nl. U kunt haar op werkdagen telefonisch bereiken via 

(06) 188 785 85. Zij houdt op de even weken, op dinsdagochtend van 09.00 tot 

10.00 uur, een inloopspreekuur in keet op de Kranenburgweg (t.o. nummer 56) 

voor gemaal Scheveningen. U bent daar van harte welkom. 

 

App winkelgebied Statenkwartier 

U kunt voor de laatste informatie de gratis app “HABO GWW” downloaden via de 

Apple AppStore en de Google Play Store. Kies daarna voor het project 

winkelgebied Statenkwartier. De app houdt u op de hoogte van informatie zoals 

de planning, rijrichtingen, veiligheid, parkeren, afval en alle overige 

projectinformatie. Zijn er wijzigingen in de planning, dan informeren wij u via 

een pushbericht, mits u dit heeft aangegeven bij de instellingen in de app.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast voor u met zich 

meebrengen. Maar uw begrip en medewerking helpen ons om de uitvoering snel 

en soepel te laten verlopen. Wij hopen daarom op uw medewerking en danken u 

daar alvast voor. 

 

Namens het projectteam van HABO GWW bv 

 
Bijlagen: voorlopige planning / huisvuilverzamellocaties 
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Voorlopige planning werkzaamheden 
Winkelgebied Statenkwartier 

(Versie 26 november 2019)

Fase Straat (deel) Start Eind 

1 Frederik Hendriklaan GEREED 

2 Frederik Hendriklaan GEREED 

3a Willem de Zwijgerlaan GEREED 

4 Jacob Hopstraat GEREED 

3B Willem de Zwijgerlaan 25 september ‘19 Eind december 2019 

3C Willem de Zwijgerlaan 28 oktober 2019 Eind december 2019 

3D Statenplein 06 januari 2020 Half februari 2020 

7 Aert van der Goesstraat 06 januari 2020 Eind maart 2020 

5 Willem de Zwijgerlaan Eind januari 2020 Begin juni 2020 

6 Kruising Willem de Zwijgerlaan 
– Van Boetzelaerlaan

Eind januari 2020 Eind maart 2020 

8 Kranenburgweg Eind maart 2020 Eind mei 2020 

9 Cornelis de Wittlaan Eind april 2020 Half mei 2020 

10 Willem de Zwijgerlaan Half mei 2020 
Medio september 
2020 

Heeft u vragen?  
statenkwartier@habogww.nl 
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