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Geachte heer, mevrouw, 

De gemeente Den Haag, HTM en Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan het openbaar 
vervoer van de toekomst! Om de regio economisch sterk en bereikbaar te houden zorgen wij er voor dat 
iedereen straks comfmtabel met de tram kan reizen, snel en makkelijk in kan stappen en er actuele 
reisinformatie beschikbaar is. Sinds vorig jaar rijden er nieuwe trams in Den Haag. Ook aan tramlijn 9 
wordt gewerkt. Dit zorgt tijdelijk voor overlast. 

Wat gaat er precies gebeuren? 
Vanaf Madurodam tot en met het Zwarte Pad worden de tramsporen vervangen. Op een deel van de 
Nieuwe Parklaan is dit vorig jaar al uitgevoerd. Van 19 september tot en met 16 oktober worden de 
tramsporen vervangen die de Dr Aletta Jacobsweg kruisen (naast de brug bij Madurodam). De aannemer 
die het werk gaat uitvoeren is BAM. 

Bereikbaarheid en overlast 
Tijdens het werk kan het verkeer gewoon blijven rijden. Wel heeft het verkeer te maken met omleidingen 
en ondervindt het enige hinder. Voor fietsers en voetgangers blijft de Dr Aletta Jacobsweg doorgankelijk. 
Autoverkeer woi·dt van 19 september tot 16 oktober omgeleid via het Hubertusviaduct en de 
Koninginnegracht. Omleidingsroutes worden ook met gele borden aangegeven. 
Het is helaas niet te voorkomen dat de werkzaamheden leiden tot enige overlast. Hiervoor vraag ik uw 
begrip. 

Veiligheid 
De gemeente en aannemer doen er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. 

rToch blijven werktereinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig vooral kinderen hierop te wijzen. 
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