In het onderstaande artikel wordt een peildatum 1 juli genoemd.
Inmiddels is bekend geworden dat die datum verschoven is naar begin september, hetgeen
dan ook geldt voor daarmee samenhangende data. Volg voor updates www.kortenbos.org

Verkeersplannen Centrum Noord, een oproep aan de wijkbewoners
Sinds de zomer 2018 is er een werkgroep actief onder de naam Kwaliteitsverbetering Centrum
Noord. Deze groep is samengesteld uit een brede verzameling belangengroeperingen, zoals
bewoners, ondernemers en andere meer algemene groepen zoals HTM, Rover en de
Fietsersbond. Het doel van deze werkgroep in om tot een gezamenlijk advies te komen om de
verkeersdruk in het gebied Centrum Noord (grofweg tussen de Teldersweg, Raamweg,
Mauritskade en Waldeck Pyrmontkade) te verminderen. In eerste instantie was Kortenbos
hiervoor niet uitgenodigd, maar omdat, zeker sinds de invoering van het VCP, een van onze
belangrijkste in- en uitvalsroutes loopt via de Mauritskade, zijn we toch als belanghebbende
aangemerkt.
Voorafgaand aan de coronacrisis zijn er vele vergaderingen geweest en is een breed scala aan
maatregelen doorgenomen. Op basis daarvan is een advies samengesteld dat nu als concept
voorligt. Het is dus alles behalve definitief. Als het aan de meeste deelnemers van de
werkgroep gelegen had was dat wel zo geweest, maar voor met name de
belangenvertegenwoordigers aan de West kant van het gebied (zeg maar Zeehelden en
Kortenbos) was dit zeker niet het geval. In onze ogen wordt de Westkant sterk belemmerd
met als dieptepunt het voorstel om ter hoogte van het Scheveningse Veer een stukje
eenrichtingsverkeer in te regelen. Dit mag dan wel als proef voor 3 of 6 maanden (de periode
is een beetje onduidelijk) gelden, maar toch. Inwoners van de Westkant worden gedwongen
om een flink stuk om te rijden.
We begrijpen dat pijn soms onvermijdelijk is, maar het moet wat ons betreft wel redelijk zijn
en ook effectief. En dergelijke, ingrijpende maatregelen kunnen wij in onze ogen niet als
advies uitbrengen zonder onze achterban geraadpleegd te hebben. Ook maakt de hele

ontwikkeling rondom corona geen deel uit van het advies. Terwijl wij zeggen dat de nieuwe
werkelijkheid zich nog moet vormen, wilden andere deelnemers doorgaan alsof er niets
verandert. Dankzij deze tegenwerpingen is hetgeen u nu kunt zien (verwijzingen onder aan dit
stuk) niet meer dan een conceptadvies. Tot eind juni kunnen we onze achterban peilen. Dat
zouden we normaal gesproken in een of meer openbare bijeenkomsten gedaan hebben, maar
dat kan nu helaas niet. Pas na eind juni worden er nieuwe stappen gemaakt. Wel willen we u
oproepen om kenbaar te maken of u behoefte heeft aan een bijeenkomst na 1 juli. Uiteraard
zal een dergelijke bijeenkomst zorgvuldig en binnen de geldende regels opgezet worden,
rekening houdend met ‘social distancing’.
Bij elk van de maatregelen hebben wij commentaar gegeven hetgeen u op onze website kunt
lezen. Ook zullen we daar aangeven wat er volgens ons aan maatregelen ontbreekt die het niet
gehaald hebben. Wij willen u vragen om zo veel mogelijk te reageren op het pakket
maatregelen. Dat kan op het gehele pakket zijn (u vindt het wel of niet een evenwichtig
pakket dat wel of niet doorgevoerd mag worden), maar ook vragen we u uitdrukkelijk om op
eventuele losse maatregelen commentaar te leveren. Wij willen graag zo helder mogelijk
krijgen wat Kortenbos denkt van deze maatregelen.
Het streven om een veiliger en leefbaarder Kortenbos te creëren met een zo groen mogelijke
signatuur onderschrijven wij. De vraag is alleen waar hier bij de grenzen (moeten) liggen. En
dan willen we dat voor de meerderheid van onze bewoners, niet alleen voor de fietsers, de
automobilisten, de voetgangers of de milieuverdedigers. De wijk is van ons allemaal en dat
moet zo blijven.
Op onze website www.kortenbos.org vindt u allerlei links naar diverse communicatie van de
gemeente. Ook vindt u daar het standpunt van uw vertegenwoordigers, Peter Vlas en Ben
Schotel, over de verschillende maatregelen en eventuele niet voorgestelde maatregelen. Help
ons om hier het belang voor Kortenbos goed weer te geven!
Reageert u s.v.p. via een email naar centrumnoord@kortenbos.org met uw opmerkingen en
commentaren. In verband met afwezigheid door ziekte is ons mailadres van de Wijkwinkel
minder bereikbaar.

