
Verslag bewonersavond experiment De Silleplein 5 april 2017 

Locatie: Punt Zuid 
Tijdstip: 19:30-21:30 
 
Aanwezig: Olga van der Valk, Marloes van der Meijden, Yvonne Sterk, Jos Sterk, Fried Peters, Trudy 
Peters, Harry de Graaf, Carla de Graaf, Geert Wirken, Melvin 

Voorzitter Eveline Kokx (gemeente Den Haag), Esther Kolpa (stadsdeel Haagse Hout), Johan Vrijmoed 
(stadsdeel Haagse Hout), Pepijn Verpaalen (urbanos) en Camila Pinzon (urbanos).  

Kaersenhout, Dirk Kok, Ted Gottenbos 
en Annemiek Tromp.   

Bijlage bij het verslag is de presentatie die gegeven is door Pepijn Verpaalen 

Verslag  

Introductie en welkom door Eveline Kokx. Eveline legt uit dat draagvlak van belang is en dat zij na 
vanavond gaat overleggen met stadsdeeldirecteur en wethouder over het vervolg. Zij geeft het 
woord aan Pepijn Verpaalen.  

Pepijn Verpaalen geeft een presentatie (zij bijlage) over: 

- De brieven van de bewoners die zijn ontvangen.  
- Hoe het ontwerp van het experiment is aangepast na afloop van de vorige avond (6 maart), 

de gesprekken met de bewoners en pleinwerkgroep en de binnengekomen brieven.  
- Het onderscheid tussen de monitoring en beoordeling van het experiment en de keuze of het 

plein aan één of twee zijden verkeer krijgt. De monitoring en beoordeling zijn vooral bedoeld 
om te leren of het experiment werkt. De keuze over de toekomstige inrichting wordt via een 
enquête voorgelegd aan de bewoners van het de Silleplein en aangrenzende straten. Deze 
bewoners kunnen via een stemformulier aangeven hoe zij in de definitieve inrichting het 
verkeer over het plein zouden willen hebben (aan één of twee zijden). Het formulier moet 
ingeleverd worden bij het stadsdeel. Onderzocht wordt of ook digitaal gestemd kan worden, 
maar voorkomen moet worden dat een huishouden vaker kan stemmen.   

- Het verkeersplan waarvoor de meerderheid stemt (>50%) wordt als advies voorgelegd aan 
de wethouder die de uiteindelijk keuze maakt. Er worden geen extra eisen gesteld zoals 
minimale opkomst. Eind juni krijgt elk huishouden een stemformulier zodat voorafgaand aan 
de zomervakantie gedurende 3 weken gestemd kan worden.  

- Er kunnen activiteiten worden georganiseerd en geïnteresseerden kunnen voor vragen 
Esther Kolpa of Pepijn Verpaalen contacteren.  

- Bewoners worden via een informatiebrief en de wijkkrant geïnformeerd over het experiment 
en het vervolg.  

Vragen 

Tijdens de presentatie zijn verschillende vragen gesteld: 

- Vraag: Er wordt gevraagd of ambulances het afgesloten stuk straat in kunnen rijden.  
Antwoord: De nooddiensten kijken mee bij het maken van het plan en het experiment wordt 
besproken in het “opbreekoverleg”. In dit overleg worden tijdelijke opbrekingen besproken zodat 
nooddiensten hiermee rekening kunnen houden.  

- Vraag: Bewoner maakt zich zorgen omdat hij op de hoek woont. Hij maakt zich zorgen over 
lichten van auto’s die straks in zijn woning schijnen.  



Antwoord: Er staat nu een verdringingsvak ingetekend op de hoek. We gaan rekening met de 
lichten. Hier zou eventueel ook een plantenbak neergezet kunnen worden die de lichten 
verminderen.  

- Vraag: Wie is verantwoordelijk voor project 

Antwoord: De centrale gemeente en het Stadsdeel Haagse Hout.  

- Vraag: Wie wordt geïnterviewd wordt tijdens de beoordeling.  

Er worden willekeurige mensen op het plein aangesproken. Er zijn geen voorafgestelde vragen en 
het doel is om een gevoel te krijgen over het experiment en de verkeerskeuze. Deze gesprekken 
tellen niet mee bij het maken van de definitieve keuze. Naast mensen op straat wordt 
voorgesteld door een bewoner om drie groepen gebruikers  te bevragen namelijk een kind, 
iemand die dagelijks langsrijdt  

- Vraag: Waarom mogen bewoners maar 3 weken stemmen en waarom in de vakantieperiode.  

Antwoord: Uit ervaring blijkt dat als mensen een te lange periode hebben om te stemmen, zij het 
stemmen vergeten. Het stemmen is juist gepland aan het begin van juli zodat iedereen 
voorafgaand aan de schoolzomervakantie kan stemmen.  

- Vraag: Waarom wordt geen quorum ingesteld.  

Uit ervaring blijkt dat de opkomst bij een stemming relatief laag is en dat het instellen van een 
quorum kan versterken dat mensen niet gaan stemmen. Het zou daardoor één van de keuze 
kunnen bevooroordelen.   

Voorgesteld wordt om in het advies aan de wethouder het stempercentage te vermelden zodat 
dit percentage meegewogen kan worden in de uiteindelijke beslissing. Hiermee wordt 
ingestemd.  

- Vraag: Wat wordt meegenomen van de eerder gemaakte opmerkingen bij het maken van het 
ontwerp voor de definitieve inrichting 

Voor het maken van de definitieve inrichting van het De Silleplein worden alle bewoners en 
eerdere opmerkingen betrokken. Alle schetsen en ontwerpen worden besproken met de buurt.  

- Vraag: Bewoner wil schriftelijk duidelijk hebben wie aanspreekpunten zijn bij calamiteiten en 
activiteiten.  

Antwoord: Bij calamiteiten is de politie het aanspreekpunt en zij zijn op de hoogte van het 
experiment. Bij algemene problemen kunnen meldingen gemaakt worden via de website van de 
gemeente of via 14070. Op deze manier ontstaat een overzicht van eventuele problemen 
gedurende het experiment.  

Voor activiteiten is Esther Kolpa van het stadsdeel het aanspreekpunt. Esther is bereikbaar op 
0626882795 of via esther.kolpa@denhaag.nl. 

- Vraag: bewoner vraagt af wat gebeurt als schade aan haar auto ontstaat tijdens het 
experiment 

De gemeente heeft een schadebureau waar eventuele schades gemeld kunnen worden.   

- Vraag: mag het experiment van de gemeentelijke verkeersexpert. 

mailto:esther.kolpa@denhaag.nl�


Bij een permanente inrichting worden andere eisen gehanteerd. Om het verkeer tijdens het 
experiment te kunnen laten doorstromen worden verdringingsvakken aangegeven zodat auto’s 
en grotere voertuigen de bochten kunnen maken. 

- Vraag: bewoner vraagt of de gemeente nog een schriftelijke reactie geeft op de ingediende 
bezwaren 

De gemeente stuurt een schriftelijke reactie.  

- Vraag: bewoner ontvangt graag de presentatie van de avond 

De presentatie wordt meegestuurd bij het verslag.   

Opmerkingen 

- Bewoner geeft aan dat de bewoners aan de oneven kant de drukte krijgen 
(tweerichtingsverkeer) en de andere zijde de rust (pleinzijde).  

- Bewoner stelt voor om naast een stemming ook alle bewoners te bevragen over het 
experiment. Zeker de bewoners op het plein. Hiermee wordt ingestemd en een vragenlijst 
wordt samen met het stemformulier uitgezet.    

- Bewoners geven aan het goed te vinden om de aangrenzende straten te betrekken in de 
stemming omdat zij ook de gevolgen van het eenrichtingsverkeer ervaren.  

- Bewoner geeft aan benieuwd te zijn naar het experiment en vind het een vernieuwende 
manier om de mening te peilen.  

- Het De Silleplein is een route naar de Nutsschool. Er wordt voorgesteld om hiermee contact 
te zoeken en hen te betrekken. Hiermee wordt ingestemd en er wordt contact gezocht.  

- Bewoner stelt voor om de snackbar Knabbel en babbel te betrekken bij eventuele 
activiteiten.  

- Het stadsdeel stelt voor om 14 juni op nationale buitenspeeldag iets te organiseren. Hiervoor 
is enthousiasme en bewoners kunnen die willen meehelpen moeten contact opnemen met 
Esther Kolpa (esther.kolpa@denhaag.nl). Esther is ook het aanspreekpunt als bewoners op 
andere momenten iets willen organiseren.  

- Bewoner stelt voor om bord te plaatsen met informatie over het experiment, de 
gedragsregels en een meldnummer voor problemen. Hiermee wordt ingestemd en het bord 
wordt geplaatst als het experiment plaats vindt.  

- Bewoners geven aan dat veel expats wonen in de buurt en dat de brief in het Engels vertaald 
zou moeten worden. Hiermee wordt ingestemd en de informatiebrief wordt tweetalig.  

- Bewoner geeft aan dat lang als de straat autovrij gemaakt wordt dat dit ruim vantevoren 
moet worden aangegeven omdat sommige auto’s voor langere periode geparkeerd worden. 
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