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Stichting Mooi Voorburg
Tav. Dhr. van Vliet
Postbus 57
zzTo AB Voorburg

Datum

r9 januari zozr

Onderwerp

duurzaam voorstel rond Utrechtse Baan en openbaar vervoer door
nieuwe passage

Robert van Asten

Geacht bestuur van de stichting ,,Mooi Voorburg,,,

Met belangstelling las ik uw reactie gericht aan het college van l4december 2o2o naar aanleiding van
de inspraakprocedure rond de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de verkenning bereikbaarheid
Binckhorst' u schetst daarin uw ambities en wensen voor het verbeteren van de ruimtelijke omgeving
en herstel van de historische tuin van Hofrniijck. Graag wil ik u bedanken voor het delen van deze visie.

Het behouden en verbeteren van de stedelijke omgeving is ook vanuit de gemeente Den Haag een
belangrijke ambitie. uw idee voor het ondergronds brengen van de autoweg Arz, NS-spoor en nieuwe
oV verbinding is interessant om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Uiteraard is het ook een zeer
complexe opgave die naar verwachting ook kostbaar zal ziin.

u heeft zowel de gemeente Leidschendam-voorburg als de gemeente Den Haag deelgenoot gemaakt
van uw plannen en ambities. Hoewel beide gemeenten nauw contact hebben orrer de planvorming voor
het openbaar vervoer in de Binkhorst en omgeving, liggen de formele ruimtelijke
verantwoordelijkheden voor het realiseren van uw visie en ambities met name op het gebied van de
gemeente Leidschendam-Voorburg en past mij derhalve enige terughoudendheid. Echter, wel kan ik
opmerken dat binnen de effectrapportage en afiveging van een voorkeursalternatiefvoor een HoV
verbinding de criteria toekomstvastheid en ruimtelijke inpassing in bestaande omgeving zijn
opgenomen' Dit mag u wellicht opvatten als een steun in de rug bij het nastreven van uw ambities.

Met vriendelijke groet,
de wethouder van Mobiliteit en Cultuur

' . :  ==:. .** ' - -  

' ; -  
-

i \ jV" \1rtz o$er\  ZL"oi ,2o2 i
Orrch. nV

Robert van Asten

Wethouder van Mobiliteit en Cultuur

Uw brief van

14 december zozo

Ons kenmerk

DSO roo63oo7

Contactpersoon

Ewald Borkens

Dienst

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Afdeling

Mobiliteit

Telefoonnummer

r4o7o

E-mai ladres

ewald.borkens @denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Spui 7o
Den Haag
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