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Wegwerkzaamheden Nieuw Waldeck

Beste bewoner(s),
In het kader van het project ‘Nieuw Waldeck Knapt Op’ wordt uw wijk opgeknapt.
Wat gaat er gebeuren?
De gemeente gaat op diverse locaties het straatwerk in de stoep herstellen of opnieuw bestraten. Op
een aantal plekken in de wijk is sprake van wortelopdruk, waarbij de boomwortels de stoep omhoog
drukken. De ernstige wortelopdruk wordt aangepakt.
Waar en wanneer gebeurt dit?
In de Louis Armstrongkade en Duke Ellingtonstraat en de hier omheen liggende straten.
Het werk wordt uitgevoerd in fasen. Zo wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.
Startdatum van de werkzaamheden is 8 november 2021. De verwachting is dat de werkzaamheden
eind december 2021 gereed zijn.
Wat betekent dit voor u als bewoner van de Louis Armstrongkade en Duke Ellingtonstraat en
hier omheen liggende straten?
Sommige stoepen zijn tijdens uitvoering van de bestratingswerkzaamheden minder goed begaanbaar.
Kunststof loopschotten worden geplaatst om zo de begaanbaarheid te behouden. Tevens blijven de
woningen en bedrijven, door de plaatsing van deze loopschotten, bereikbaar.
Voor auto’s en fietsers verandert er niets. Parkeren blijft mogelijk, op plekken waar aan de stoepen
gewerkt wordt tijdelijk niet.

Inlichtingen bij
Klant Contact Centrum
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Telefoon: 14 070

Wat vragen wij van u?
Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens de werkzaamheden uw auto, fiets of ander voertuig ergens anders
in de wijk te parkeren. Kunt u losse bloembakken, banken of andere voorwerpen die op het trottoir en
de openbare weg staan, alstublieft weghalen? Dan staan ze niet in de weg tijdens het werk.
Veiligheid en bereikbaarheid
Bij werkzaamheden is overlast helaas niet te vermijden. Werkterreinen blijven gevaarlijke plaatsen.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te bewaken, wordt het werkterrein met
afzethekken afgeschermd. Het is verstandig kinderen te waarschuwen en hen weg te houden van het
werkterrein.
Voetgangers kunnen zonder grote problemen woningen bereiken.
Bereikbaarheid hulpdiensten
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.
Afvalinzameling
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil op de voor u gebruikelijke wijze aanbieden.
Informatie
Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de toezichthouder
van de gemeente Den Haag, Erik Warners via mail: Erik.warners@denhaag.nl.
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag op telefoonnummer
14 070 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur).
Met vriendelijke groet,

Mustapha el Boumeshouli,
Stadsdeeldirecteur Loosduinen

