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Onderwerp 

Afrondende werkzaamheden Noordboulevard, januari tot 

april 2021  

  

Geachte heer, mevrouw,        

 

In mijn brief van 30 oktober 2020 meldde ik u onder andere over de afrondende werkzaamheden 

op en bij de Noordboulevard. Over een deel van deze werkzaamheden, de herinrichting van de 

Gevers Deynootweg e.o. ter hoogte van de keerlus en het Carlton Beach hotel, wil ik u in deze 

brief nader informeren. 

 

In opdracht van de gemeente begint aannemer Van Gelder dinsdag 5 januari 2021 met de 

werkzaamheden voor de herinrichting van de Gevers Deynootweg ter hoogte van het Carlton 

Beach hotel. Begin april 2021 zijn deze werkzaamheden naar verwachting afgerond. Een 

onderdeel van de herinrichting is het vernieuwen van het riool.  

Bewoners, hotels en de nieuwe parkeergarage blijven bereikbaar via de Gevers Deynootweg 

langs het Carlton Beach hotel. Speciaal voor de bereikbaarheid wordt een tijdelijk rijplatenbaan 

aangelegd. Bezoekers van de parkeergarage verlaten het gebied via de Lange Zeekant. Hiervoor 

zal tijdelijk de rijrichting in de Lange Zeekant worden aangepast (omgedraaid).  

 

Verkeer vanaf het parkeerterrein van de Palaceflats verlaat het gebied via de Korte Zeekant in 

plaats van de gebruikelijke route via de Lange Zeekant. De Korte Zeekant wordt vanaf dinsdag 5 

januari tijdelijk weer tweerichting (zie afbeelding). 
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Samengevat: 

• Bewoners, hotels en de parkeergarage zijn bereikbaar via een platenbaan op de Gevers 

Deynootweg ter hoogte van het Carlton Beach hotel. 

• Verkeer dat uit de parkeergarage komt, verlaat het gebied via de Lange Zeekant (rode 

pijl). 

• Verkeer afkomstig van de parkeerterrein Palaceflats verlaat het gebied via de Korte 

Zeekant (tijdelijk twee richting, blauwe pijl). 

• Verkeer dat op de Noordboulevard moet zijn, verlaat de boulevard via de Palacestraat 

(groene pijl). 

 

Meer informatie over de werkzaamheden op en bij de Noordboulevard 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder. Heeft u vragen over de 

werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jan Roth, omgevingsmanager, 

telefoon 06- 21 27 60 07. 

 

Veiligheid 

Om de werkzaamheden veilig te laten plaatsvinden worden de verschillende bouwlocaties door 

middel van bouwhekken afgezet. Verkeersregelaars begeleiden zwaar werkverkeer van en naar 

de bouwplaatsen. De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te 

garanderen. Toch kunnen werkterreinen gevaar opleveren. Blijf daarom op veilige afstand van de 

werkzaamheden.  

 

Vertrouwend u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik u prettige feestdagen 

en een goed begin van 2021. 

Met vriendelijke groet, 

 
Mendy van Veen 

Stadsdeeldirecteur Scheveningen  

  


