Gemeenteraad Westland 18 september 2018
Motie ‘Veilige oversteek Koningin Julianaweg voor bewoners wijk Tuinveld’

Inleiding
Onlangs verscheen in het AD een artikel over een mogelijk nieuw te realiseren ontsluiting op de
Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande ten behoeve van een enkel tuinbouwbedrijf.
Navraag heeft ons inmiddels geleerd dat de provincie Zuid Holland en of de gemeente Westland
de Koningin Julianaweg ‘op de schop gaat nemen’ en in relatie daarmee het aanbod is gedaan om
het tuinbouwbedrijf via deze weg te laten ontsluiten. Het college heeft al in een eerder stadium
aangegeven hiervoor een budget van € 150.000 beschikbaar te willen stellen.
De fracties van zowel GemeenteBelang Westland GBW als CDA Westland hebben reeds
meerdere malen gepleit voor het realiseren van een veilige oversteek van de Koningin Julianaweg
(ter hoogte van de Albert Schweitzerlaan) voor de bewoners uit en naar de wijk Tuinveld, ook VVD
Westland stelde hier al eerder vragen over..
In de wijk Tuinveld zijn overwegend eengezinswoningen gebouwd; in de wijk is echter geen
basisschool gerealiseerd. De enige basisschool op loop-/fietsafstand voor de bewoners van de wijk
Tuinveld is de PWA-school. Op weg naar de PWA-school moeten de ouders (en kinderen van de
hoogste groepen!) steeds de Koningin Julianaweg oversteken. Er is weliswaar een zebrapad, maar
de situatie bij deze oversteek is onduidelijk en niet overzichtelijk. Fietsers hebben geen voorrang.
Dagelijks rond de schooltijden doen zich hier met regelmaat gevaarlijke situaties voor met ouders
en hun (jonge) kinderen.
Een veiligere oversteek voor de bewoners (en kinderen) van de wijk Tuinveld is dus dringend
gewenst. Verstandig was natuurlijk geweest dat zo’n veilige oversteek direct in de planontwikkeling
was meegenomen (evenals bijvoorbeeld een trottoir langs de Boerenlaan, waar GBW ook
aandacht voor heeft gevraagd).
Maar, nu de provincie Zuid Holland en of de gemeente Westland kennelijk de Koningin Julianaweg
‘op de schop gaat nemen’ doet zich de unieke kans voor dat het realiseren van een veilige
oversteek voor de bewoners van de wijk Tuinveld met deze werkzaamheden kan ‘meeliften’. En,
als het college van B&W zich sterk maakt voor het realiseren van de ontsluiting voor één enkel
tuinbouwbedrijf, dan heeft zij zeker ook oog voor de veiligheid van de bewoners (waaronder
honderden jonge kinderen) van de wijk Tuinveld.
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Deze vaststellingen brengt de fracties van GBW, CDA, WV, LPF, VVD. ChUnie/SGP, Gr.Links en
PvdA tot het indienen van de navolgende motie.

Motie
De raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op dinsdag 18 september 2018
neemt in overweging dat
• de provincie Zuid Holland en of de gemeente Westland de Koning Julianaweg in ’s-Gravenzande
‘op de schop gaat nemen’,
• gelijktijdig met de uitvoering van deze werkzaamheden aan de Koningin Julianaweg mogelijk een
ontsluiting van een tuinbouwbedrijf op deze weg wordt gerealiseerd,
• het college van B&W een bijdrage levert van € 150.000 aan de realisatie van deze nieuwe
ontsluiting,
• met de signalering in voorgaande bullet géén politieke uitspraak wordt gedaan over de
wenselijkheid van de bedoelde ontsluiting, maar uitsluitend het bestaan van (financiële)
mogelijkheden wordt genoemd,
• bij de eerste ontwerpschetsen van de plannen voor de wijk Tuinveld een andere ontsluiting voor de
wijk in beeld was dan welke later is gerealiseerd,
• de huidige ontsluiting van de wijk Tuinveld – en de ‘oversteek’ naar o.a. de PWA-school onduidelijk
en niet-overzichtelijk is,
• dagelijks rond de schooltijden bij deze ‘oversteek’ zich met regelmaat gevaarlijke situaties voor met
ouders en met (jonge) kinderen voordoen
Niet alleen bewoners van de wijk de oversteek moeten maken, maar veel leerlingen van ISW uit
Monster en Poeldijk dagelijks de oversteek maken.
verzoekt het college
• Indien de provincie hierbij betrokken is, met de provincie Zuid Holland in overleg te gaan over (het
‘meeliften’ van) de realisatie van een veilige ‘oversteek’ van de Koningin Julianaweg (ter hoogte
van de Albert Schweitzerlaan) voor de bewoners van de wijk Tuinveld,
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• indien nodig de start van de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden Koningin Julianaweg
uit te stellen totdat overeenstemming bestaat over het (‘meeliften’) realiseren van zo’n veilige
‘oversteek’ nabij de Albert Schweitzerlaan.
• bij de aanstaande begroting de gemeenteraad voorstellen (in ruimtelijke en financiële zin) voor te
leggen voor het realiseren van zo’n veilige ‘oversteek’.

en gaat over tot de orde van de dag.
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