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Geachte commissieleden,
Op 7 mei was in uw commissievergadering een presentatie over de verkenning en kaders van de
wegen Houtduiflaan, Burgemeester Geradtslaan en de Haagstraat. In deze brief brengen wij u op de
hoogte over de ontwikkelingen die er sindsdien zijn geweest en nog gaan volgen.
Wensen vanuit uw commissie
Uit het debat dat plaatsvond tijdens en na de presentatie, kwam de wens naar voren om vrijliggende
fietsvoorzieningen aan te brengen in de Houtduiflaan. Ook was er de wens om in te zetten op de
meest verkeersveilige oplossing: een rotonde bij de kruising Houtduiflaan - Burgemeester
Geradtslaan. Tot slot is ook een maatregel voor betere oversteekbaarheid geprioriteerd op de
Burgemeester Geradtslaan nabij het Amaliaplein.
Randvoorwaarden uitgewerkt
De afgelopen maanden zijn de huidige knelpunten, uw wensen en de benodigde kaders vanuit
verschillende disciplines verder onderzocht. Vervolgens is dit vertaald in randvoorwaarden voor de
herinrichting. Het gaat dan om het ‘grijs’, ‘groen’ en ‘blauw’ met de technische benodigdheden.
Ontwerpproces
Na het uitwerken van de randvoorwaarden is intern inmiddels opdracht gegeven voor het
voorontwerp- en calculatieproces. De komende tijd geven we hiermee ínhoud aan het voorlopige
ontwerp met een financiële vertaling. Daarbij maken we ook duidelijke overzichtsvisualisaties. Deze
gebruiken we dan later ook voor het toegezegde raadsvoorstel.
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Vervolg
De verwachting is dat we aan het einde van dit kalenderjaar het voorontwerp voor de herinrichting
van de Houtduiflaan klaar hebben. Begin 2020 leggen we dit per raadsvoorstel aan u voor, zoals
inmiddels is aangedragen op de raadsplanning van le helft 2020.
Nadat de koers en keuze voor de herinrichting in het voorjaar van 2020 bekend is, start het verdere
voorbereidingsproces van het project. Vanwege het communicatietraject met omwonenden en de te
doorlopen aanbestedingsprocedure, verwachten we eind 2020 of in het voorjaar van 2021 met de
uitvoering van het project te kunnen starten.
Wij hopen dat u met deze brief voldoende op de hoogte bent over de voortgang van dit project.
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