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Beste bewoner/gebruiker van de Vlielandseweg,
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is gestart met de ontwerpfase voor de Reconstructie Vlielandseweg.
Graag nodigen wij u uit voor de inventarisatieavond op donderdag 30 januari 2020. Op deze avond
willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken en willen wij het vervolgproces aan u
toelichten. Wij horen graag welke ideeën, vragen of opmerkingen u heeft over de Vlielandseweg.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat in de tweede helft van 2020 starten met het uitvoeren van groot
onderhoud aan de Vlielandseweg. Het doel van deze werkzaamheden is het vervangen van de riolering
en het asfalt, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van de overlast. De nieuwe
woonwijk De Scheg krijgt ook een aansluiting op de Vlielandseweg.
Stand van zaken
In september 2019 heeft het college besloten om de adviezen uit het verkeersadvies van Mobycon over
te nemen en te gebruiken als uitgangspunt voor de ontwerpfase. De belangrijkste uitgangspunten zijn
een ontwerp- en adviessnelheid van 30 km/u op een deel van de Vlielandseweg, het afsluiten van de
Boezemweg voor vrachtverkeer en een afslagverbod voor verkeer tussen de Boezemweg en het
noordelijk deel van de Vlielandseweg.
Het verkeersonderzoek is te vinden op: www.pijnacker-nootdorp.nl/vlielandseweg
Start Ontwerpfase
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Mobycon opdracht gegeven om het verkeersadvies uit te
werken tot een uitvoerbaar ontwerp. Om ervoor te zorgen dat het ontwerp zoveel mogelijk aansluit op
de wensen van de bewoners en ondernemers, die gebruik maken de Vlielandseweg, organiseren wij een
inventarisatieavond.
Inventarisatieavond
Op de inventarisatieavond willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken en toelichten hoe
het vervolgproces zal worden vormgegeven. Na deze presentatie bieden wij u de mogelijkheid om uw
ideeën, vragen en opmerkingen met het projectteam te delen, zodat wij deze kunnen meenemen in het
ontwerp.
De inventarisatieavond is op donderdag 30 januari 19.30-21.30u Parochiehuis, Oostlaan 38A Pijnacker
Indien u aanwezig wilt zijn bij de inventarisatieavond, kunt een e-mail sturen naar (graag naam, adres en
aantal personen vermelden): vlielandseweg@pijnacker-nootdorp.nl
Met vriendelijke groet,
Debby de Ruijter
Projectleider Vlielandseweg (Gemeente Pijnacker-Nootdorp)
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