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Onderwerp 

Bewonersbijeenkomst Voorlopig ontwerp Hildo Kroplaan en 

Gerrit van der Veenlaan 

  

Geachte heer, mevrouw,        

 

Samen met de inwoners van Houtwijk is gewerkt aan een plan om Houtwijk op te knappen. Het 

opnieuw inrichten van de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan is één van de projecten, 

die door de bewoners en de bewonerscommissie is gekozen en waar een deel van het 

opknapbudget aan besteed wordt. 

 

Houtwijk Knapt Op 

Project Hildo Kroplaan is ontstaan na inspraak van de bewoners. Van 27 maart tot en met 15 april 

2020 konden bewoners van Houtwijk stemmen op hun favoriete projecten voor het opknappen 

van de wijk. Er hebben 1.779 mensen gestemd. Dat is 16% van het aantal mensen in Houtwijk 

dat mocht stemmen. De Hildo Kroplaan is één van de vijf projecten, die door de 

bewonerscommissie is gekozen als project dat zeker uitgevoerd moet worden.  

 

De situatie op dit moment 

De Hildo Kroplaan is het centrum van Houtwijk waar voorzieningen, een kruispunt van fietsers 

en voetgangers en de entree van de buurt samenkomen. De straat wordt nu als onveilig ervaren, 

omdat er te hard wordt gereden. Dit geldt ook voor de Gerrit van der Veenlaan. Je ziet het water 

langs de Hildo Kroplaan nauwelijks en het vele asfalt nodigt niet uit tot verblijven. De planten bij 

de Gerrit van der Veenlaan zijn saai. En de wortels van de bomen in de wijk maken de straten 

kapot. Dit noemen we wortelopdruk. Het winkelcentrum en de gracht kunnen groener en 

gezelliger met meer aandacht voor wandelaars en fietsers.  

 

Opnieuw inrichten 

Zoals aangegeven op de site van de opknapplannen wordt de Hildo Kroplaan opnieuw ingericht, 

zodat het winkelcentrum en de entree van de wijk er beter uit gaat zien. Rondom de bomen op de 

kade komt groen. Dit geeft de kade een vriendelijke uitstraling. Op de Hildo Kroplaan en de 

Gerrit van der Veenlaan wordt het asfalt vervangen door klinkers en wordt de wortelopdruk 

aangepakt.  
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Op 8 juni jl. heeft u de digitale bewonersavond voor het Schetsontwerp voor de Hildo Kroplaan 

en de Gerrit van der Veenlaan bij kunnen wonen. Het Schetsontwerp is daar toegelicht en 

bewoners konden vragen stellen die via de chat beantwoord werden. Het Schetsontwerp is verder 

uitgewerkt tot een concept Voorontwerp. Op donderdag 4 november organiseren we een tweede 

bewonersavond. Het is deze keer een inloopbijeenkomst waar u een toelichting en informatie 

kunt krijgen over het Voorlopig ontwerp en uw vragen kunt stellen. 

 

Inloopbijeenkomst Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan 

Datum: donderdag 4 november 2021 

Tijd: 17.00 – 19.00 uur 

Locatie: SV Houtwijk, L. van Vuurdestraat 16 

 

Hoe daarna verder? 

Na de inloopbijeenkomst verwerken wij de reacties uit de buurt in het definitief Voorontwerp 

voor de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan. Daarna wordt het Voorontwerp 

uitgewerkt en begin 2022 is dit zes weken ter inzage. Tijdens deze periode volgt een derde 

wijkbijeenkomst waar het ontwerp nogmaals wordt toegelicht. Na het verwerken van de 

zienswijzen wordt het ontwerp door het college definitief vastgesteld. De uitvoering staat gepland 

voor 2023. 

 

Overige informatie 

Wanneer u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, kunt u informatie over het project vinden 

via de website www.denhaag.nl (zoek op ‘Houtwijk knapt op’). Vragen of opmerkingen kunt u 

mailen naar houtwijkknaptop@denhaag.nl 

 

Graag zien wij u op de inloopbijeenkomst bij SV Houtwijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

b.a. 

 
Mustapha el Boumeshouli, 

Stadsdeeldirecteur Loosduinen 
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