
	  
	  

	  	  Den	  Haag,	  6	  april	  2016	  
	  
	  
Betreft:	  Verkeerssituatie	  Kraayenstein	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
Kraayenstein	  is	  voor	  velen	  een	  fijne	  woonwijk.	  De	  wijk	  is	  ooit	  gebouwd	  als	  woonerf.	  Het	  wordt	  ook	  wel	  een	  
bloemkoolwijk	  genoemd.	  De	  wijk	  is	  in	  een	  andere	  tijd	  aangelegd,	  maar	  ondertussen	  is	  wel	  duidelijk	  dat	  deze	  
inrichting	  niet	  toekomstbestendig	  was,	  onder	  andere	  door	  te	  toename	  van	  het	  aantal	  auto’s.	  De	  wijk	  geldt	  nu	  
als	  30-‐kilometergebied,	  maar	  is	  niet	  als	  zodanig	  (her)ingericht.	  Mensen	  ervaren	  parkeeroverlast	  en	  onveilige	  
situaties	  door	  de	  onduidelijke	  weginrichting	  waardoor	  mensen	  te	  hard	  rijden.	  Daarnaast	  zijn	  de	  bomen	  in	  het	  
gebied	  uit	  hun	  kluiten	  gewassen	  en	  drukken	  ze	  de	  straat	  en	  achtertuinen	  omhoog.	  	  
	  
Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  stellen	  wij	  het	  college	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

1. Klopt	  het	  dat	  Kraayenstein	  niet	  is	  ingericht	  volgens	  de	  huidige	  normen	  van	  een	  dertigkilometergebied?	  
	  

2. Wat	  zijn	  de	  cijfers	  als	  het	  gaat	  om	  de	  parkeerdruk	  in	  Kraayenstein?	  
	  

3. Zijn	  er	  signalen	  bekend	  bij	  de	  wegbeheerder,	  het	  stadsdeelkantoor	  of	  politie	  over	  foutparkeerders	  en	  
te	  hard	  rijden?	  	  

	  
4. Welke	  mogelijkheden	  ziet	  u	  om	  de	  situatie	  in	  Kraayenstein	  op	  de	  korte	  termijn	  te	  verbeteren?	  Bent	  u	  

bereid	  hierover	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  de	  bewoners?	  
	  

5. Welke	  mogelijkheden	  ziet	  u	  om	  Kraayenstein	  her	  in	  te	  richten	  volgens	  de	  geldende	  normen	  voor	  
dertigkilometerzones?	  Hoe	  verloopt	  hiervoor	  de	  planvorming?	  

	  
	  
Hoogachtend,	  
	  
Lobke	  Zandstra	   	   	   Martin	  Wörsdörfer	   	   Chris	  van	  der	  Helm	  
PvdA	   	   	   	   VVD	   	   	   	   Groep	  Van	  der	  Helm	  
	  


