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Retouradres Postbus 12655, 2500 DP Den Haag 

 

Let op belangrijke informatie 
over uw woonomgeving 

 
 

 Ons kenmerk 

DSO_SO/2018. 2680 
Contactpersoon 

J.C. (Rina) Adriani 
Dienst 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Afdeling 

Mobiliteit 
Telefoonnummer 

14 070 

E-mailadres 

fiets@denhaag.nl 

Aantal bijlagen 

1 

 

 

 

Datum 

3 november 2018 
 

Onderwerp 

Vrijgave inspraak verkeersmaatregelen Schilderswijk en 

Stationsbuurt  

   

De gemeente Den Haag werkt aan aantrekkelijke en veilige woonomgevingen. Door de 

Stationsbuurt en Schilderswijk rijden veel auto’s die hier niet hoeven te zijn. Om ervoor 

te zorgen dat er minder auto’s door uw wijk rijden, doet de gemeente een aantal 

aanpassingen in uw woonomgeving. Meer informatie kunt u nalezen in de bijlage.  

  

Het plan en de voorontwerpen kunt u inzien op de website van de gemeente Den Haag: 

www.denhaag.nl/fietsen. Ook kunt u het plan inzien tijdens de inloopbijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende deze bijeenkomst kunt u een toelichting krijgen op het voorontwerp  en 

vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente Den Haag. 

 

Inspraak procedure 

U kunt van 5 november tot en met 16 december 2018 formeel reageren op de plannen. U 

kunt alle stukken inzien op: 

- Het Haags informatiecentrum, Spui 70 , open van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur 

– 16.00 uur. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en 

wethouders, antwoordnummer 1790, 2501 VC  DEN HAAG, onder vermelding van 

“Verkeersmaatregelen Schilderswijk en Stationsbuurt” (een postzegel is niet nodig). 

Reageren via e-mail kan ook: fiets@denhaag.nl. 

 

Voor vragen of opmerkingen in relatie tot de informatiebijeenkomst, kunt u contact 

opnemen met Rina Adriani (tel. 070 – 353 7815) of via mail: fiets@denhaag.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

drs. David van Keulen 

Hoofd Afdeling Mobiliteit 

Inloopbijeenkomst voorontwerp verkeersmaatregelen Schilderswijk en Stationsbuurt 

Datum: woensdag 21 november 2018 

Tijd:   tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen 

Locatie:  Stichting Jeugdwerk Samson, Van Ostadestraat 225 

 

http://www.denhaag.nl/fietsen
mailto:fiets@denhaag.nl

