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Op donderdag 8 april vond in het kader van de Verkenning CID-Binckhorst de eerste online 

inloopsessie plaats. Doel van deze bijeenkomst was om geïnteresseerden terugkoppeling te geven 

van de eerste bijeenkomst van het Platform voor bewoners, ondernemers en andere 

belanghebbende partijen op 25 maart jl. Van tevoren hadden 59 geïnteresseerden zich aangemeld. 

Uiteindelijk was er een mooie opkomst van 30 mensen tijdens de bijeenkomst. 

De opzet van de inloopsessie volgde de lijn van de bijeenkomst van het Platform. Na een korte 

opening en welkom werd een presentatie gegeven over het proces van de Verkenning en de 

alternatieven die onderzocht worden in deze fase. Vervolgens was er ruimte en tijd voor vragen, 

waarna het gesprek met de projectteamleden in kleinere deelgroepen werd voortgezet.  

Voordat de presentatie startte, werd kort ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in de 

Verkenning: de motie van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over een eventueel nader 

te onderzoeken alternatief via de Broekslootkade. Signalen over dit alternatief werden op 25 maart 

ook door enkele deelnemers van het Platform naar voren gebracht. De projectorganisatie gaf aan 

deze signalen en de motie serieus te nemen, en in afwachting te zijn van het verzoek van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg om de mogelijkheden en onmogelijkheden om dit alternatief 

nader te onderzoeken.  

Tijdens de bijeenkomst werden veel vragen gesteld. Veel voorkomende onderwerpen waren nut en 

noodzaak van de HOV-verbinding, de status van de Prinses Mariannelaan als faseringsvariant en de 

manier waarop de keuze tussen de verschillende alternatieven wordt gemaakt. Verder werden ook 

vragen gesteld over de onderbouwing van het tracé door de Geestbrugweg, de status van de Quick 

Scan Zonweg en de aanlanding van de tram of lightrail bij station Voorburg. Ook spraken 

verschillende deelnemers aan de sessie hun zorgen en aandachtspunten uit ten aanzien van onder 

andere leefbaarheid, (verkeers)veiligheid, geluid, trillingen in relatie tot de te onderzoeken HOV-

verbinding. Door veel aanwezigen werd tenslotte benadrukt dat een zorgvuldige afweging van de 

verschillende alternatieven op basis van gelijkwaardige informatie voor hen heel belangrijk is.  

Een groot deel van de vragen kon direct beantwoord worden, maar vanwege tijdgebrek lukte dit niet 

met alle vragen. Toegezegd werd dat de vragen worden gebundeld en beantwoord in een ‘Meest-

gestelde-vragen document’. Deze wordt per mail toegestuurd aan de mensen die zich hadden 

aangemeld, en ook op de website geplaatst. Na elke bijeenkomst van het Platform wordt in een 

inloopsessie terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst en de inbreng van de deelnemers hierin.  

  


