Scheveningen, 14 juli 2015

Betreft: stand van zaken hellingbaan Dr. Lelykade - Westduinweg

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Meerdere keren hebben leden van ChristenUnie/SGP en VVD Den Haag gevraagd naar de stand van
zaken met betrekking tot uitkomsten van het voor 2014 toegezegde onderzoek naar behoud van een
hellingbaan van de Dr. Lelykade naar de Westduinweg; onlangs nog tijdens de raadsvergadering van
11 juni jl. Relevante vragen zijn of er sprake zal zijn van één- of tweerichtingsverkeer, en of de
aansluiting op de Schokkerweg zal komen te liggen of over het gemaal naar de Westduinweg kan
worden getrokken. Voor de goede orde merken wij op dat het onze nadrukkelijke wens is dat er
sprake is van tweerichtingsverkeer van en naar de Westduinweg.
Inmiddels begrijpen wij dat de keermuur wordt geplaatst volgens de oude plannen en dus gaat lopen
tot aan de Schokkerweg. Het lijkt erop dat de hellingbaan langs het oude gemaal gaat lopen. Op
vragen van de heer Grinwis tijdens de raadsvergadering van 11 juni jl. stelde wethouder De Bruijn dat
de constructie c.q. locatie van de keermuur geen relatie heeft met de inrichting van de weg. Wij zijn
nog allerminst gerustgesteld. Wij begrijpen bovendien dat de bouw van de hellingbaan half november
zal beginnen.
Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde hebben de VVD Den Haag en
ChristenUnie/SGP de volgende vragen:
1. Wanneer ontvangt de raad de uitkomst van genoemd onderzoek?
2. Geeft de bouw van de keermuur op basis van de oude plannen - zonder sloop van het niet
meer in gebruik zijnde gemaal - een beperking aan de ruimte voor de verkeersafwikkeling?
Kunt u bevestigen dat de te vergunnen werkzaamheden aan de keermuur niet tot gevolg
zullen hebben dat daarmee de voorkeursvariant (tweerichtingsverkeer) onmogelijk zal
worden?
3. Is de aangevraagde vergunning betreffende de aanleg van een hellingbaan met keermuur al
verleend?

4. In het verleden is het Havenkwartier een extra leefbaarheidsplein toegezegd ter hoogte van
het huidige gemaal, wat met betrokkenheid van de bewoners zou worden gerealiseerd. Bent u
bereid duidelijkheid te verschaffen over een dergelijk plein zodra eerder genoemd onderzoek
is verschenen en de raad zich heeft kunnen uitlaten over de gewenste variant van een
hellingbaan?
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