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Stand van zaken herinrichting Zoutmansffaat
De Zoutm anstraatwordt opnieuw ingericht. De wethouder heeft aaln zes organisaties,
waaronder de bewonersorganisatie en de ondernemersvereniging, gevraagd wat hun
ideeën hierover ziin. Eind ditiaar brengen de zes advies uit aan de wethouder.

Omdat de feedback die wij vanuit de wijk ontvarlgeÍl hebben over dit onderwelp sterk
verdeeld is, willen wij dit plrnt gta gnog een keer met jullie bespreken tijdens de volgende
wijkbijeenkomst. Wii nodigen jullie allen van harte uit om hierbij aan'wezigte zijr,
op donderdag 12 december om 19.30 uur in de Heldenhoe§ Elandstraat 88a.

De Zoutrnanstraa.t moet opnieuw worden rngedcht omdat et tn2024 een nieuwe,
zogeheten lagevloetrarr' ga t rijden. Deze tram is breder en er z1)n ook bredere perÍoÍrs nodig.
Omdat cle straat hiervoor toch moet w'orden opengebroken, rr,-il de gemeente dat
tegelijkertiid de r.eiligherd r.oor fietsets wordt r.erbeterd en dat de stoepen beter toegankelijk
rvorden gemaakt. Samcnger.at moet er meer ruimte komen rroor fietsers.

Omdat de Z.outrnarrstrlàt een smalle straat 1s) moetefl er keuzes rvorden gemaakt.
Zo staat al vast dat alle parkeerplaatsefl zullcn verdu.ijnen om ruimte te maken voor tram,
fietser efl \.oetgaflger. De gemeeÍrte heeft parkeeruarage l)e 7.eehe.1d in de Prins }lendrikstraat
gekc>cht om dit vedies aan parkeergelegenheid te compcÍlseíen.

Denktank
I)e gemeente heeft voot de zalTrer zes belangenorganisaties uitqcnodigd om mee te

denken or.er cle nieurve inrichting r.an de Zouttnanstraat. Drt z\1n de bcrvonersorganisatie
T,eebeldenl(wartier l)e Clroenc ll1and, ondernemersverenigingBlZ ZecheldenKurartier,
de Fietsetsbond, de vereniging Voorall r.oot ÍneÍrsefl met eeri beped«ng, platform Beter
Openbaar Ve rr.oer Haaglanden en reizigets r,cteni.qrng Rove r.

Dezc organisaties ge\-crl r-oor het eind van dit jaar adr.ies aan c1c wetl-rouder or er cle

nieurve intchtrng r.an de Zoutmanstraat.ï let advres voor een r.oorkeursr-ar:iant dat de Denktank
uitbrengt, rs een adr.ies cÍ] geeÍl besluit. Àls het adrries is uitgebracht, r.olgt het gebruikclilkc
besluin ormingsproces vafl dc gemeente. l.,fede op basis ran dit advies doet dc u.ethouder
eefl \.oorstel, naarfla de gemeenteraad er eeíl clefinitief besluit o\-er fleemt.
I)aarbij staaÍ1 de normale inspraak- en bczrvaarmogelijkheden r-oor belanghebbenden open.
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Voorkeur
trnmicldels komt de erndclatum om het adr.ies uit te brengen in zicht. De standpuflteÍl

r--an de organisaties in de Denktank krilgen steecls yasteÍe vorm. Verschillende mogelijkheden
ztln d,c re\iuc gepassccrd. Inmicidels kan de meerdedreid zich r rnclen in één r-ariant.

l)aatin rolgt de tram de huidige ronding van het Prins Hendrikplein en rvordt de halte

Van SpeijkstÍaat zo'n honderd meter \reÍplaatst naar de Laan vari Nleerdervoort) net om de

hoek met cle Z<>utrnanstreat.

Op tafel ligt nr.rg eefl \veÍls om het deel tussen de: Piet I leinstraat en het
Prins Hendrikplern af tc sluitcn voor hct autor.erkeer.

In de discussie trjdens c1e rvijkbijcenkomsten en in de Denktank blijken de meningen hierover
vercleeld. Tlnetzijds wor:dt het dan tn de'ZoutmaÍrstraat mstiger en r.eiliger voor fietsers en

\oetgangets. Ànderzijds rildt hct autovcrkccr dan door cle andere stratefl r'an de rvijk, zodat het
jurst daar ontustiger cn onveilger \-o()r fietsers t:fl \,.oetgaflgers rvordt.

Bent u verhinderd op donderda g \2 december, mail dan uw onderbouwde voorkeur naar
s e cretaria at@gr oene -e land.nl

Namens het bestuut r.an de Bervonersorganisatie Zeeheldenl{r,vartier, De Groene Eland.
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