
0nderwerp
Uitnodiging inloopbijeenkomst rotonde Westduinweg -
Schokkerweg

Geachte lieer, rnevrouw,

Graag noclig ih u uit voor een inloopbijeenkomst om u te infcrmeren over het concept
vootcntwerp voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Westduinweg-schokhemreg.
Tijdens deze bijeenkomst staán medewer*els van de gemeente klaar om u te informeren, het
ontwerp toe te iichten en vragen te beantwoorden. De inioopbijeenkomst vindt piaats cp:

Vorig jaar is op de Dr" Lelyicade een nieuwe hellingbaan aangelegd. Om deze te laten aansluiten op de

Westduinweg wil de gemeente Den Haag op het kruispunt Westduin,veg-Schckkerweg een rotonde
aanleggen. Zo wcrdt de Tweede Haven vanaf de Schokï<erweg en de Westduinweg treter bereikbaar,
Het fi.etsverkeer lu'ijgt voorang op de rutonde rvaardoor de oversteek voor fietsers aanzienlijh veiliger
wordt.

Inspraak
U kunt van 15 oktober tot en met a5 november aorS op de plannen reageren. U kunt uw mening en

argumenten stuen naar het college van burgemeester en wethouders, anb{ooldnummer 179o,

z5or VC Den Haag, Yermeld als onderwerp: zienswijze concept voorontwerp rotonde Westduinweg*
Sehold<erweg. U hoeft geen postzegel te gebruiken. Reageren kan ook via het e-mailadres;
rotondewestduinweg@ d enhaag.nl

Verwolg
Alle reacties en suggesties op het concept vosrontwerp worden zorgvuldig venverlct en beoordeeld. Op

basis hiervan neemt het college in februari zorg (planning) het besluit om het vaorontweqr, eventueel
aangepast naar aanleiding van de inspraak, verder uit te werlqen.
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Lacatie:
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Spui 7o
Den Haag
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Po.stbus rz6g5 "l L4aZo
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Meerwetcn?
Ëe plannen líggor:ter inr*ge *p:

. $tnrïsdeelks$toor $cheveai*gen, Schevening* weg gë* {op*ni*gsiij*em rnaand*g t/m wijdsg
Ys& os:f,ó ïJsrtot É:3o r*1*:

t Fen Haag ïr:fórrnatiecertrum, SpuiTo {*peningstijdenr m*andag t/m rxijdag v*n oS:3o uur
t*t ls:SÊ ï$rJ,

ïÍ krrnt de plannen calE viná*n rp d*weh*ite van de gemeento Den Haag. $e lÍnh nnar de bestuurtrÍJke
stuïdt*:i*: https;lld*nhaag,raad*infa,rmatia.nfmoduï*slïg/sveïige*bestuurliike-etuI&en14p47*

ï{ij hopenucSrw*e oktober te mogen begroeten.

$tailsd**ïdirecteïr $rhevening*n
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