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Geachte Raad,
In 2019 is er groot onderhoud uitgevoerd op een deel van de Storm van ’s Gravesandeweg. Naar
aanleiding van vragen uit de raad van de fractie van DLW over de slechte toestand van de rijbaan
zijn er inspecties gedaan en is geconstateerd dat een deel van de rijbaan (ca. 50 m) niet aan de
kwaliteitseisen die er aan gesteld worden (veiligheid en comfort) voldoet. Een gedeelte ter hoogte
van het pannenkoekenhuis ’s Gravesande moet worden herstraat.

Oorzaak
Het maatverschil tussen de hergebruikte stenen (duurzaam hergebruik) in combinatie met de hoge
verkeersbelasting (gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer) en remmend/optrekkend verkeer
(uitgang Duinrell) kan mogelijk de oorzaak zijn. Het straatwerk is onvoldoende in verband
gebleven. Om de oorzaak vast te kunnen stellen willen we een deel van de rijbaan herstraten en
een deel voorzien van nieuwe straatbakstenen. Een (gecertificeerde) weginspecteur heeft een nul
meting van de huidige situatie gemaakt, hieruit is gebleken dat het overige deel van de rijbaan wel
voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau. De weg wordt de komende tijd regelmatig geïnspecteerd
en daarmee gemonitord op schades. Door op deze wijze het herstraten uit te voeren verwachten
we dat de weg op een duurzame wijze weer gebruikt kan worden.
Uitvoering
De uitvoering van de reparatiewerkzaamheden duurt 5 werkdagen en vindt plaats van 26 t/m 30
oktober. Per dag wordt één wegvak van ca 20 m. afgesloten. Door verkeersregelaars wordt het
verkeer in beiden richtingen over de beschikbare rijbaan geleid. De volgende maatregelen worden
genomen om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken:
- Bij verkeersdrukte vanaf één rijrichting wordt deze langer opengesteld waardoor de totale
wachttijd beperkt wordt.
- Elke dag wordt er tot 16.00 uur gewerkt waarna het verkeer weer over de rijbaan kan rijden. De
avondspits ondervindt hierdoor geen hinder van de werkzaamheden.
- De werkzaamheden worden nu uitgevoerd omdat door de corona maatrelen (thuiswerken) het
minder druk is op de weg.
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Communicatie
Op 9 oktober worden aankondigingsborden geplaatst zodat de weggebruikers worden geattendeerd
op de aankomende werkzaamheden. Bewoners in de directe omgeving van het werkgebied
ontvangen een informatiebrief. De ondernemers in het werkgebied welke overlast van de
werkzaamheden gaan ondervinden, worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Met een persbericht
en herhaalde berichten op de sociale media kanalen van de gemeente worden de overige bewoners
van Wassenaar geïnformeerd. De ondernemers zijn in het Economisch Overleg Wassenaar op de
hoogte gesteld.
Financiën
De kosten voor de reparatie bedragen ca. € 15.000 deze worden gedekt uit de voorziening wegen
waarin een post voor onvoorziene werkzaamheden is opgenomen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Pagina 2 van 2

