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Maandagavond 10 mei was de tweede online inloopsessie van de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst. 

Met een opkomst van circa 80 aanwezigen werd de tweede inloopsessie drukker bezocht dan de 

eerste op 8 april. Het doel van deze avond was om met de aanwezigen in gesprek te gaan over de 

tweede bijeenkomst van het Platform voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbende 

partijen. 

De avond werd geopend door de voorzitter Arend van Dijk. Hij heette iedereen welkom en stond 

onder andere stil bij de recente ontwikkelingen rondom het eventueel toevoegen van tracés aan het 

onderzoek. De voorzitter gaf aan dat er door de bestuurders van de betrokken overheden 

(Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, MRDH, Provincie Zuid-Holland en ministeries 

Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) besloten is alle benodigde 

informatie zorgvuldig en compleet op een rij te zetten zodat een weloverwogen besluit kan worden 

genomen. Op basis van al deze informatie nemen de bestuurders naar verwachting begin juli een 

besluit over het vervolgproces van de Verkenning. 

Na de opening werd de toelichting van de eerste inloopsessie afgemaakt. De presentatie ging verder 

waar we de vorige gebleven waren, met de effectonderzoeken van de verschillende alternatieve 

tracés, de planning en het besluitvormingsproces. Ook werd er inzicht gegeven in de vervolgstappen 

van de MIRT-Verkenning. Na de presentatie vertelde Paul Weststrate, de voorzitter van het Platform, 

in het kort wat er besproken was tijdens de tweede bijeenkomst van het Platform. Vervolgens was er 

tijd voor vragen aan de projectorganisatie. Dit gebeurde in drie deelgroepen onder begeleiding van 

projectteamleden.   

Aanwezigen stelden veel vragen. Meerdere vragen gingen over de impact van de verschillende tracés 

op de wijken en straten in de directe omgeving. Onder andere de impact op de leefbaarheid en de 

verkeersveiligheid kwamen ter sprake, maar ook werden vragen gesteld over overlast van trillingen 

en geluid door de trams die door de straten zouden rijden. Verder werden vragen gesteld over de rol, 

positie en bevoegdheden van het Platform in de Verkenning. Meerdere aanwezigen gaven aan 

behoefte te hebben aan concretere afbeeldingen om zo een beeld te krijgen hoe bepaalde straten 

uiteindelijk ingericht kunnen worden.   

Er was in de beschikbare anderhalf uur niet voldoende tijd om alle vragen te beantwoorden. Om toch 

antwoord te kunnen geven op alle gestelde vragen, worden de behandelde en de nog openstaande 

vragen weer gebundeld en beantwoord in een Meest gestelde vragen document. Dit wordt 

toegestuurd aan alle aanwezigen en bovendien op de website geplaatst.  

 

 


