
 

 

 

 
 
 

 
Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde 
voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van 
Westland gesteld op 4 maart 2022 
 
betreft: doortrekken bus 25 naar Wateringen-Noord 

 

Wateringen-Noord wordt de laatste grote uitbreiding van het dorp Wateringen. De woonwijk 

tussen de Poeldijkseweg en de grens met Den Haag moet rond de 700 woningen gaan 
tellen1. Openbaar vervoer krijgt een prominente plaats met de afbuiging van HTM-bus 21 van 

de Erasmusweg door de wijk. Deze bus krijgt als gevolg van een D66-amendement de 

keerlus van de trams 16 en 17 als eindpunt. 

 

De aanwezigheid van openbaar vervoer is een van de aanleidingen om de parkeernorm te 

verlagen. Er komen dan minder parkeerplaatsen in de wijk. Volgens D66 Westland kan het 

openbaar vervoer nog een extra impuls krijgen door het binnen de wijk brengen van het 

eindpunt van HTM-bus 25 dat nu aan het eind van de Erasmusweg ligt. 

 

Het eindpunt ligt op dit moment op redelijke afstand van de bebouwing en kan vooral 's 

avonds als sociaal onveilig worden ervaren. Een plaats binnen de woonwijk neemt dat weg, 

maar geeft de bewoners een directe verbinding met De Stede, Leyweg, Westeinde 

Ziekenhuis en de binnenstad van Den Haag. De verkeerswethouder van Den Haag is ook 

voorstander van de verplaatsing van de eindhalte. 

 

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen: 

 

1. Is het college bekend met de eindhalte van HTM-bus 25? 

 

2. Is het college het met D66 Westland eens dat de aanwezigheid van meer 

openbaarvervoerverbindingen goed is voor de gemeente Westland? 

 

3. Hoe staat het college tegenover het idee om het eindpunt van bus 25 te verplaatsen 

naar Wateringen-Noord? 

 

4. Is het college bereid hierover met (de verkeerswethouder van) de gemeente Den Haag 

te overleggen? 

 

5. Is het college bereid om in de bestemmingsplanprocedure de verplaatsing van de 

eindhalte van bus 25 in het plan en op de kaart op te nemen? 

 

 

Wij verzoeken het college deze vragen schriftelijk binnen de vastgestelde termijn te 

beantwoorden. 

 

 

Benjamin Hofland Maxim van Ooijen 

fractievoorzitter D66 Westland steunraadslid D66 Westland 

                                                                                              

 

1 https://www.gemeentewestland.nl/projecten/wateringen/wateringen-noord.html 

https://www.gemeentewestland.nl/projecten/wateringen/wateringen-noord.html

