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Onderwerp

Start werkzaamheden fase 6 kruising Willem de Zwijgerlaan –
Van Boetzelaerlaan

Datum
Onze referentie
Behandeld door
E-mail

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Geachte bewoner(s) en/of ondernemer(s),
De Willem de Zwijgerlaan is 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 dankzij de herinrichting aantrekkelijker.
Wat gaat er gebeuren?
Vanaf maandag 27 januari wordt er, onder de Van Boetzelaerlaan door, een
rioolleiding geperst. Deze persing loopt onder de grond vanaf de Willem de
Zwijgerlaan 76B (Saijai Welness) en komt 76 meter verderop bij Café Happy Days
weer uit. Dankzij deze werkwijze hoeft de Van Boetzelaerlaan niet voor verkeer te
worden afgesloten, blijft de tram zijn normale route rijden en blijven monumentale
bomen gespaard. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt er aan
beiden zijden een diepe pers- en ontvangstkuip gegraven. De voorbereidingen voor
deze werkzaamheden starten op maandag 20 januari en duren tot eind maart.
Bereikbaarheid

Vanaf 20 januari

Vanaf 27 januari

Gelijktijdig vinden er ook werkzaamheden plaats aan de even zijde van de Willem de
Zwijgerlaan, tussen de Kranenburgweg en de Van Boetzerlaerlaan en een deel tot
aan de Van Beverningkstraat. In verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten
en de vuilophaaldienst HMS wordt de rijrichting van de Van Beverningkstraat vanaf
maandag 20 januari omgedraaid tussen de Boreelstraat en de Willem de Zwijgerlaan.
Hierboven ziet u twee plaatjes met de bereikbaarheid tot en met eind maart. Bij
eventuele wijzigingen worden deze plaatjes bijgewerkt in de gratis app en informeren
wij u middels een pushbericht.

Parkeren
Voordat de werkzaamheden starten plaatsen we verkeersborden op de Willem de
Zwijgerlaan, 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 20 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 e.d., te verwijderen;
- groen dat overhangt op de openbare weg van bijvoorbeeld geveltuintjes of
heggen, te snoeien.
Aanbieden afval vanaf 20 januari
Woont u in de Van Beverningkstraat, dan mag u, tijdens uitvoering van fase 6, het
huisvuil gewoon aanbieden zoals u gewend bent. Woont u op de Willem de
Zwijgerlaan 68 t/m 76 dan kan de vuilniswagen het huisvuil niet bij u voor de deur
ophalen. Op de vaste ophaaldagen kunt u het huisvuil plaatsen buiten de werkvakken
òf op de Van Boetzelaerlaan, òf in de Van Beverningkstraat.
Papier en grofvuil kunt u op dezelfde locaties aanbieden. Geef bij het maken van een
grofvuilafspraak wel de juiste locatie door.
Bewoners Willem de Zwijgerlaan, zijde tussen Kranenburgweg en Van Boetzelaerlaan
kunnen de instructies volgen uit de brief mbt fase 5.
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. 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
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Tamara Weber
via het e-mailadres statenkwartier@habogww.nl. U kunt haar tijdens kantooruren
bereiken op (06) 188 785 85. Zij houdt om de week (even weken) op
dinsdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur een inloopspreekuur in de keet op de
Kranenburgweg (t.o. nummer 56) voor het 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 over de
werkzaamheden, zoals de planning, rijrichtingen, veiligheid, parkeren, afval en alle
overige projectinformatie. Zijn er wijzigingen in de planning, dan informeren wij u via
een pushbericht. Dat moet u wel aangeven 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
Bijlage: plattegrond persing, voorlopige planning, & flyer kindveiligheid



Voorlopige planning werkzaamheden
Winkelgebied Statenkwartier
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Fase

Straat (deel)

Start
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Frederik Hendriklaan

GEREED
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Frederik Hendriklaan

GEREED
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Willem de Zwijgerlaan

GEREED

4

Jacob Hopstraat

GEREED

3D

Statenplein

06 januari 2020

Half februari 2020

7

Aert van der Goesstraat

06 januari 2020

Eind maart 2020
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Willem de Zwijgerlaan

20 januari 2020

Begin juni 2020
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Kruising Willem de Zwijgerlaan
– Van Boetzelaerlaan

27 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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blijf uit de buu
van alle machines
en gereedschap

SPEEL NIET
MET BOUWMATERIALEN
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Met deze kraan leggen we
ongeveer 250 m2 bestrating
machinaal per dag. Dat zijn
wel 25.000 stenen!

Met een mobiele kraan
kunnen we graven en materiaal
verplaatsen. Deze kraan weegt
ongeveer 12.000 kilo.

Met de knikmops kunnen we
ongeveer 900 kilo stenen per
keer tillen.

!

We brengen en halen al het
materiaal met deze grote
autokraan. Deze kraan weegt
wel 17.000 kilo.

Met deze rupskraan kunnen
we betonnen rioolbuizen met
een doorsnede van 120 cm
leggen, daar kan een kind van
7 in staan.

MEER INFO?
kijk op habogww.com
of OP ONZE BOUWAPP

LET OP! DIT BOUWTERREIN IS GEEN SPEELPLAATS!
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klim NIET
over de hekken

loop niet
achter OF IN DE BUURT
VAN Vrachtwagens
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OUDERS: LET OP UW KINDEREN! SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN VEILIG WERKTERREIN. MAAK OF LAAT HEKKEN NIET OPEN.
DIT GEEFT KINDEREN ONGEWENST TOEGANG TOT HET WERKTERREIN EN KAN GEVAARLIJKE SITUATIES OPLEVEREN.

