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Datum Wat Met wie Toelichting 

11 oktober 
2021 

Raadsinformatiesessie 
Leidschendam-Voorburg 

Raadsleden Leidschendam-
Voorburg 

Tijdens deze raadsinformatiesessie zijn de raadsleden op de hoogte 
gebracht van de stand van zaken van de Verkenning. Daarna was er ruim 
de tijd voor vragen. 

26 augustus 
2021 

Informatiebijeenkomst 
Broekslootkade 

Geïnteresseerden en in het 
bijzonder de bewoners 
rondom de Jupiterkade en 
Broekslootkade 

De Jupiterkade en Broekslootkade zijn later toegevoegd aan de 
Verkenning. Deze bijeenkomst is georganiseerd om de omwonenden 
toe te lichten waarom dit tracé is toegevoegd. Daarna was er ruim de 
tijd voor vragen. 

14 juli 2021 Vierde Platform Bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden 
(besloten) 

Tijdens dit Platform hebben de Platformleden extra toelichting gekregen 
op het bestuurlijke besluit van 12 juli om drie tracés toe te voegen aan 
de Verkenning CID-Binckhorst. Daarna was er ruim de tijd voor vragen. 

12/13 juli 
2021 

Schriftelijke toelichting bestuurlijk 
besluit 

Platformleden en 
geïnteresseerden die zich 
hebben aangemeld bij de 
inloopsessies 

De Platformleden en geïnteresseerden zijn geïnformeerd over het 
bestuurlijke besluit van 12 juli om drie tracés toe te voegen aan de 
Verkenning CID-Binckhorst. 

12 juli 2021 Gezamenlijke 
raadsinformatiebijeenkomst MIRT-
Verkenning CID-Binckhorst 

Raden van Leidschendam-
Voorburg, Den Haag en 
Rijswijk 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de drie gemeenteraden op de hoogte 
gebracht van het bestuurlijke besluit van 12 juli om drie tracés toe te 
voegen aan de Verkenning CID-Binckhorst. Daarna was er ruim de tijd 
voor vragen van raadsleden. 

28 juni 
2021 

Derde inloopsessie ten behoeve 
van het tweede Platform 

Geïnteresseerden Tijdens deze inloopsessie is dezelfde presentatie gegeven als in het 
derde Platform. Aanvullend is teruggekoppeld wat er in het Platform is 
besproken. Tenslotte was er ruim de tijd voor vragen van 
geïnteresseerden. 



 
MIRT-Verkenning CID-Binckhorst 

25 juni 
2021 

Inloopmoment ten behoeve van 
tracéafweging 

Platformleden (besloten) In het derde Platform is toegelicht dat de tracéafweging opnieuw 
uitgevoerd zou worden. Hierbij bestond de mogelijkheid voor 
Platformleden om extra tracés, die de projectorganisatie nog niet had 
betrokken bij het onderzoek, in te brengen. Dit inloopmoment is 
georganiseerd zodat Platformleden evt. tracétoevoegingen 
mondelingen konden toelichten. 

22 juni 
2021 

Derde Platform Bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden 
(besloten) 

Tijdens dit Platform zijn de Platformleden op de hoogte gebracht van 
het bestuurlijke besluit van 2 juni om de tracéafweging van de 
Verkenning opnieuw uit te voeren. Daarna is toegelicht welke tracés de 
projectorganisatie mee zou nemen in het onderzoek. De Platformleden 
is gevraagd in hoeverre zij tracés voor ogen hadden die de 
projectorganisatie heeft gemist. Daarna was er ruim de tijd voor vragen. 

10 mei 
2021 

Tweede inloopsessie ten behoeve 
van het tweede Platform 

Geïnteresseerden Tijdens deze inloopsessie is dezelfde presentatie gegeven als in het 
tweede Platform. Aanvullend is teruggekoppeld wat er in het Platform is 
besproken. Tenslotte was er ruim de tijd voor vragen van 
geïnteresseerden. 

12 april 
2021 

Tweede Platform Bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden 
(besloten) 

Tijdens het tweede Platform is meer toelichting gegeven op wat er 
precies inhoudelijk wordt onderzocht en hoe het proces van de 
Verkenning eruit ziet. Aan het eind was er ruim de tijd voor vragen. 

8 april 2021 Eerste inloopsessie ten behoeve 
van het eerste Platform 

Geïnteresseerden Tijdens deze inloopsessie is dezelfde presentatie gegeven als in het 
eerste Platform. Aanvullend is teruggekoppeld wat er in het Platform is 
besproken. Tenslotte was er ruim de tijd voor vragen van 
geïnteresseerden. 

25 maart 
2021 

Eerste Platform Bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden 
(besloten) 

Het eerste Platform stond in het teken van elkaar leren kennen en 
kennis nemen van ieders belangen, wensen en zorgen. Vervolgens is er 
een toelichting gegeven op het proces wat met elkaar doorlopen zou 
worden. Aan het eind was er ruim de tijd voor vragen. 
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10 maart 
2021 

Informatieve Raadsbijeenkomst 
MIRT-Verkenning CID Binckhorst 

Raden van Leidschendam-
Voorburg, Den Haag en 
Rijswijk 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de drie gemeenteraden bijgepraat over de 
Verkenning waarna er ruim de tijd is genomen voor vragen van 
raadsleden. 

3 november 
2020 

Informatieve raadsinformatiesessie Raad Leidschendam-
Voorburg 

Tijdens deze bijeenkomst is toelichting gegeven op de MIRT-Verkenning 
CID Binckhorst als geheel. Vervolgens is toelichting gegeven op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarna was er ruim de tijd voor 
vragen. 

5 oktober 
2020 

Tweede online Informatiesessie 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Geïnteresseerden Tijdens deze bijeenkomst is toelichting gegeven op de MIRT-Verkenning 
CID Binckhorst als geheel. Vervolgens is toelichting gegeven op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Er is voornamelijk stilgestaan bij het 
doel van het document en de wijze waarop men zienswijzen in kon 
dienen. 

21 
september 
2020 

Eerste online Informatiesessie 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Geïnteresseerden Tijdens deze bijeenkomst is toelichting gegeven op de MIRT-Verkenning 
CID Binckhorst als geheel. Vervolgens is toelichting gegeven op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Er is voornamelijk stilgestaan bij het 
doel van het document en de wijze waarop men zienswijzen in kon 
dienen. 

15 
september 
2020 

Online Informatiesessie Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 

Professionele partijen Tijdens deze bijeenkomst is toelichting gegeven op de Verkenning CID 
Binckhorst als geheel. Vervolgens is toelichting gegeven op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. Er is voornamelijk stilgestaan bij het doel 
van het document en de wijze waarop men zienswijzen in kon dienen. 

 


