Den Haag, 30 oktober 2017
Aan de Gemeente Den Haag,
Ter attentie van de Wethouder FVVM de heer Tom de Bruijn.
Betreft: verzoek om verkeersmaatregelen Anna Paulownastraat bij Anna Paulownaplein
Geachte heer De Bruijn,
Onze stichting RondomAnna heeft tot doel het opkomen voor de belangen van bewoners op het
Anna Paulownaplein en in de omgeving ervan. Het gebied wordt omsloten door Laan van
Meerdervoort, Zeestraat, Kortenaerkade, Piet Heinplein, Piet heinstraat en Trompstraat.
Al geruime tijd bestaat er een gevaarlijke verkeerssituatie in de Anna Paulownastraat, met name
daar waar het betreft de onderbreking van de straat: het Anna Paulownaplein.
In april 2016 hebben wij verzocht tot het nemen van een verkeersbesluit om de Anna Paulownastraat
en het (hele) Anna Paulownaplein tot de 30km zone te laten gaan behoren zoals die in de
aangrenzende delen al is ingesteld.
Dit heeft tot resultaat gehad dat er verkeersmaatregelen getroffen zijn rond het plein maar niet voor
de weg door het plein. De verlaging van de snelheid met de daarbij behorende maatregelen in de
hele Anna Paulownastraat tussen Laan van Meerdervoort en Kortenaerkade stuitte op weerstand bij
met name de brandweer.
Het toegenomen verkeer, van vrachtwagen tot fiets, raast nog steeds in een rechte lijn langs de
terrassen met tenminste de maximaal toegestane snelheid. Hier steken met name ook veel kinderen
over.
Voorstel
Wij stellen voor dat het College een verkeersbesluit neemt om aan beide zijden van het Anna
Paulownaplein een voetgangersoversteekplaats aan te leggen met een bijbehorend Bord L2 boven de
rijbaan aangebracht. (Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens § 4).
Dit belemmert niet de brandweer in de aanrijtijden maar zorgt wel voor een veiliger oversteek voor
voetgangers, jong en oud, met als bijverschijnsel dat dit ook snelheid remmend zal werken.
In afwachting van uw besluit verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Stichting RondomAnna
J.K. Lubberts

Voorzitter
rondomanna@gmail.com
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