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Geachte Raad,
Hierbij maken wij u graag attent op het volgende:
Binnenkort start Rijkswaterstaat met werkzaamheden aan de N44. Gedurende drie weekenden
wordt er nieuw asfalt gelegd en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
In verband met deze wegwerkzaamheden is de N44 (Rijksstraatweg in Wassenaar) en een deel van
de A44 de volgende drie weekenden in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer:
1. vrijdag 13 september 21.00 uur tot maandag 16 september 5.00 uur
2. vrijdag 18 oktober 21.00 uur tot maandag 21 oktober 5.00 uur
3. vrijdag 1 november 21.00 uur tot maandag 4 november 5.00 uur
De afgesloten weg betreft het gedeelte van de A44/N44 tussen de afslag bij Leiden en de N14
(Landscheidingsweg) bij Den Haag. Rijkswaterstaat plaatst hiervoor borden met omleidingsroutes.
Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk, maar zorgen onvermijdelijk voor extra overlast. Tijdens de
afsluitingen zal het verkeer voor extra drukte zorgen binnen het centrum en de woonwijken en zal
het verkeer op de uitvalswegen kunnen opstropen. Door vroegtijdig te communiceren kan de
overlast mogelijk minder zijn omdat mensen er rekening mee kunnen houden en een alternatief
kunnen kiezen.
De belangrijkste boodschap is dat iedereen die met de auto de weg opgaat rekening moet houden
met vertraging. De verwachting van Rijkswaterstaat is een vertraging van ongeveer 30 minuten.
De fietspaden, tunnels en parallelwegen zijn tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk.

In de communicatie werken we samen met Rijkswaterstaat, de provincie en de aannemer. Er zijn
goede afspraken gemaakt over de wederzijdse verantwoordelijkheden. Wij focussen ons namens de
gemeente op de lokale situatie. Iedere weggebruiker in Wassenaar en mogelijk ook in Voorschoten
krijgt te maken met de afsluiting. Als gemeente sluiten we aan op de communicatie van
Rijkswaterstaat.
Daarnaast verzorgen we extra aanvullende berichtgeving, houden de informatie op de
gemeentelijke websites actueel, zijn actief op social media en de digitale informatieborden. Ook
zorgen we voor interne berichtgeving zodat collega’s hun contactpersonen in de gemeente tijdig
kunnen informeren en zonodig waarschuwen. Tijdens de afsluitingsweekenden zorgen we voor
monitoring via social media.
Rijkswaterstaat is de opdrachtgever en daarmee ook eindverantwoordelijk. Rijkswaterstaat geeft
actuele informatie op www.vanAnaarBeter.nl Speciaal voor de verkeerssituatie binnen Wassenaar
maakt RWS een infographic, die de basis is voor alle communicatie-uitingen. U vindt de infographic
in de bijlage. Overige acties van RWS zijn onder meer het plaatsen van advertenties in de
Wassenaarse Krant (op verzoek van de gemeente), een lijst met q en a’s en het versturen van
brieven aan bewoners en andere betrokkenen met een directe verbinding op de Rijksstraatweg.
Voorbeelden zijn bedrijven, buurtverenigingen, sportverenigingen of zorgverleners.
Rijkswaterstaat maakt met nood- en hulpdiensten afspraken. Prio 1 meldingen (sirene en
zwaailicht) mogen steeds van het werkvak gebruik maken, behalve als er geasfalteerd wordt.
De Papeweg is voor autoverkeer alleen via Voorschoten bereikbaar.
Tijdens het eerste afsluitingsweekend is het Open Monumentendag en wordt het Weekend van
Voorschoten gehouden. Bezoekers wordt aangeraden om als het mogelijk is vooral zoveel mogelijk
per fiets de evenementen te bezoeken.
Meer informatie over de omleidingen staat op de website: www.vanAnaarBeter.nl en op de
websites van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten.
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