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Vervangen verkeerslichten Beneluxlaan – Van
Heuven Goedhartlaan – Admiraal Helfrichlaan:
nieuwe verkeersafzettingen
De gemeente vervangt de verkeerslichten op het kruispunt Beneluxlaan – Van Heuven Goedhartlaan –
Admiraal Helfrichlaan. Tijdens de werkzaamheden ontstonden gevaarlijke situaties, doordat de
verkeersregels regelmatig werden overtreden. Daarom hebben we de verkeersafzettingen met spoed
aangepast.
Waarom deze aanpassing?
In het vorige wijkbericht schreven we alleen de
Admiraal Helfrichlaan moesten afsluiten voor
autoverkeer. Dit was nodig voor de veiligheid van de
aannemer die de verkeerslichten vervangt én voor de
veiligheid van al het verkeer.
Helaas zagen we de afgelopen weken meerdere
gevaarlijke situaties in het verkeer. Er reden auto’s
over het fietspad en over de verkeerd weghelft. Ook
keerden er auto’s over de trambaan. Daarom hebben
we de Van Heuven Goedhartlaan nu helemaal
afgesloten voor autoverkeer.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Auto’s worden omgeleid via de Overste Den
Oudenlaan en de Marshallaan. Fietsers en
voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.
Verkeer over de Beneluxlaan kan gewoon doorrijden.
Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een
omleidingskaart.
Wat is de planning?
De werkzaamheden zijn 22 november gestart. Op
vrijdag 17 december zijn de werkzaamheden klaar. Als
het slecht weer is kan de planning uitlopen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De kabels van de verkeerslichten liggen soms onder
de stoep. Om deze kabels te vervangen, moeten we
de stoep gedeeltelijk openbreken. Er blijft altijd genoeg
ruimte over om langs de werkzaamheden te lopen.
Voor het vervangen van de sensoren zagen we in het
asfalt. Dit doen we overdag buiten de spits, om de
overlast voor het verkeer en omwonenden te
beperken. We vragen uw begrip voor eventuele
geluidsoverlast.
De verkeerslichten staan op geel-knipperen. We zetten
dagelijks verkeersregelaars (van 7.00 tot 19.00 uur) in
op de oversteekplaatsen.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de opzichters, E. Gase,
M. Bokzini, of de projectleider, J. Scheepmaker, via
telefoonnummer 14 030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij wijkbureau
Zuidwest of via telefoonnummer 14 030.

Openbaar vervoer
De bus- en tramhaltes op de Beneluxlaan blijven
tijdens de werkzaamheden in gebruik en bereikbaar.
De bus vanuit de Van Heuven Goedhartlaan over de
Admiraal Helfrichlaan (lijn 7) wordt omgeleid via het 24
Oktoberplein / Weg der Verenigde Naties.
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