
Pagina 1 van 1 

 

Vertrouwelijkheid: Openbaar 

 

 
 

 

 

 

 

Onderwerp: Asfalteringswerkzaamheden doorsteek Frankenslag 

 

Beste bewoner/ondernemer, 

 

In opdracht van de gemeente Den Haag vernieuwen wij de sporen en haltes van tramlijn 16. De 

gemeente laat het spoor en de haltes aanpassen voor de nieuwe, ruime lagevloertrams. Deze trams 

hebben een lage instap, waardoor reizigers met een rolstoel, rollator of kinderwagen gemakkelijk 

instappen. Zo blijft het openbaar vervoer van Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ook past 

HTM het lijnnummer aan naar tramlijn 17. 

 

In deze brief vertellen wij u meer over de werkzaamheden op de doorsteek Frankenslag/Statenlaan op 

maandag 5 september.  

 

Waar voeren wij werkzaamheden uit? 

Op maandag 5 september asfalteren wij om 7.00 uur de doorsteek Frankenslag/Statenlaan. Tussen 

5.00 en 7.00 uur lossen wij ons materieel op deze plek. Dit gaat naar verwachting niet volkomen stil. 

Wij doen ons uiterste best geluidhinder tegen te gaan, maar kunnen dat helaas niet volledig voorkomen.  

 

Deze werkzaamheden vinden in de vroege ochtend plaats, omdat wij die dag ook de kruising Frederik 

Hendriklaan/Statenlaan gaan afsluiten. Er moet te allen tijde een kruispunt bereikbaar zijn.  

 

Contactpersoon 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager. Hij is 

voor dit project telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 – 38 93 30 52 of via 

tramlijn16@vangelder.com  

 

Wekelijks inloopspreekuur  

Elke maandagmiddag is er een inloopspreekuur van 15:00 tot 16:00 uur in de gele keet op het 

Statenplein. U kunt hier terecht met vragen en opmerkingen over de werkzaamheden.  

 

Veiligheid 

Om uw en onze veiligheid te kunnen garanderen willen wij u verzoeken om de werkvakken niet te 

betreden. Ook niet wanneer wij niet aan het werk zijn.  

           

Hartelijke groet, 

             

Team Van Gelder en Van den Heuvel     

            

 

De gemeente Den Haag, HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken 

samen aan openbaar vervoer dat past bij het stijgende aantal inwoners. Zij doen dat in 

het programma OV NEXT, waar de werkzaamheden aan tramlijn 16 onderdeel van 

uitmaken. Zo blijven de regio en de stad bereikbaar en leefbaar. 

OV Next werkt aan het openbaar vervoer van de toekomst: toegankelijk voor iedereen, 

met korte reistijden en vervoer van deur tot deur. Kiezen voor OV, fietsen, lopen en 

deelvervoer in plaats van voor de auto. 

 

 Aan de bewoners op en rondom de Statenlaan  

 

Ons kenmerk:   NB21019/22/16S/werkzaamheden rondom Tramlijn 16 

     

 


