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Onderwerp Aankondiging werkzaamheden Acacialaan 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 

De Acacialaan is toe aan een onderhoudsbeurt. Afgelopen tijd heeft de gemeente Wassenaar 

voorbereidingen getroffen voor een nieuwe inrichting van de straat. In deze brief leest u hier meer 

over.  

 

Wat zijn de plannnen voor de Acacialaan? 

De gemeente is van plan om de inrichting van de Acacialaan te wijzigen. Op de plek van de huidige 

parkeerplaatsen, komt een trottoir. Dit is aan de even zijde van de straat. Aan de oneven zijde van 

de straat komt tussen de groenstrook en de rijbaan ook een nieuw trottoir.  

 

Doordat de parkeerhavens vervallen, komt er meer ruimte voor groen. Auto’s kunnen na de 

herinrichting op de rijbaan parkeren. Hierdoor zal de snelheid van passerende voertuigen afnemen 

en zo zorgen we voor meer veiligheid in de straat. 

 

Het kruispunt met de Oud Wassenaarseweg passen we ook aan. We maken een verhoogd plateau 

en zorgen dat de rijbanen hier weer allemaal 5 meter breed zijn.  

 

Op de doorsnede hieronder ziet u hoe de inrichting van de Acacialaan eruit gaat zien. Op de 

achterkant van deze brief ziet u een overzichtstekening. 

 

 



Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd? 

We zijn nu bezig met de voorbereiding van het werk. We verwachten eind maart te starten met de 

werkzaamheden buiten. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken.  

 

Heeft u nog vragen?  

We zijn benieuwd wat u vindt van het nieuwe ontwerp. Wanneer u hierover vragen of opmerkingen 

heeft, gaan wij graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met omgevingsmanager Joleen 

van den Toren. Zij is te bereiken door een mail te sturen aan acacialaan@wassenaar.nl. Of u kunt 

telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 085 822 0412.  

 

Meer informatie 

Een paar weken voordat wij met de werkzaamheden starten, ontvangt u van ons een brief met de 

definitieve planning. Meer informatie vindt u op www.wassenaar.nl/acacialaan.  

 

Met vriendelijke groet,  

Joleen van den Toren  
Omgevingsmanager namens het projectteam Acacialaan 


