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Selectieve toegang Vlietbruggen: voor of tegen?? Al lange tijd is de wijkvereniging 

betrokken bij de problematiek rondom de Vlietbruggen: het terugdringen van de overlast 

veroorzaakt door het vele verkeer. Van alle onderzochte oplossingen heeft, na afwijzing 

van een extra brug in combinatie met selectieve toegang door het toenmalige College, 

alleen het introduceren van selectieve toegang een significant effect. Echter selectieve of 

beperkte toegang roept ook allerlei negatieve emoties op.  

Ons standpunt: Er moet een goede studie komen naar de verschillende mogelijkheden 

van selectieve toegang voor de Vlietbruggen. Pas dan kan hierover een definitief besluit 

genomen worden. Dit is ook een belangrijke aanbeveling van de laatste studie 

(BonoTraffics 03/2018). De centrale vragen zijn: welke vorm van selectieve toegang 

geeft het gewenste effect met zo weinig mogelijk overlast voor de omwonenden en het 

MKB. 

We zetten de feiten uit de laatste 3 onderzoeksrapporten op een rij, met daarbij de 

belangrijkste dilemma’s. 

Extra oeververbinding: een extra oeververbinding geeft de mogelijkheid om het 

bestaande verkeer over 3 in plaats van 2 bruggen te verdelen. Een extra oeververbinding 

heeft echter ook aanzuigende kracht, wat tot gevolg kan hebben dat dit positieve effect 

voor een groot deel teniet gedaan zal worden. Positief is dat een extra oeververbinding 

het groene bedrijfsverkeer’(b.v. grond/zandtransport met trekkers) geheel of gedeeltelijk 

over kan nemen.  

Selectieve toegang: Selectieve toegang betekent dat doorgaand verkeer dat ook de N14 

kan nemen niet meer over de Vlietbruggen mag. Uit alle rapporten blijkt dat een vorm 

van selectieve toegang de enige optie zou zijn met significante impact, maar…. velen zijn 

daar tegen. Naar ons idee is nog steeds niet goed uitgezocht welke vormen van 

selectieve toegang mogelijk en effectief zijn en hoe die er uit zouden zien. Voor 

Leidschendam-Centrum wordt hiermee wel een significante, maar niet de beoogde 

vermindering van het aantal auto’s tot 5000 per dag bereikt. Dit is echter ook met een 

extra oeververbinding moeilijk zo niet onmogelijk te bereiken. 

Voor de Wijkerlaan/Wijkerbrug is een vorm van selectieve toegang de enige optie om tot 

een serieuze vermindering van het verkeer te komen. 

 

In de spits blijft de sluis in Leidschendam gesloten voor de recreatievaart. Onze 

vereniging heeft zich samen met een aantal andere verenigingen/organisaties ingezet om 

te voorkomen dat de bezwaren tegen dit besluit, ingebracht door 3 

watersportorganisaties, gegrond zouden worden verklaard. Dit is gelukt! Zover we weten 

zijn deze organisaties niet in beroep gegaan, dus is het besluit spitsuursluiting nu 

definitief.  
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Stuurgroep Huygenskwartier: als lid van de stuurgroep werken we mee aan het 

vergroten van de bekendheid van dit gebied en het aantrekken van meer bezoekers. De 

stuurgroep overlegt in principe een maal per twee maanden. De inrichting van het gebied 

is verbeterd, de tijdelijke aanpassing voor het verkeer via Van Schagenstraat naar 

Kerkbrug heeft geleid tot het besluit dat de Van Schagenstraat afgesloten blijft. 

Momenteel loopt er een proef met een gemeentelijk servicepunt in Huize Swaensteyn. 

Inwoners kunnen daar terecht voor een paspoort etc. Dit servicepunt past daarmee in de 

doelstelling om meer bezoekers aan te trekken. 

Op verzoek van zowel bezoekers als bedrijven in het gebied, werkt de gemeente aan 

kentekenregistratie om het aantal scooters, brommers en auto’s in het Huygenskwartier 

terug te brengen. Camera’s gaan de pollers, palen die het verkeer reguleren, hier 

vervangen. 

 

Windturbine: we zijn niet tegen het duurzaam opwekken van energie, maar na de 

plaatsing eind 2016 van de enorme windmolen in de achtertuin van Oud Zuid in 

Leidschendam hebben wij ons solidair verklaard en ons verenigd in Bewonersgroep 

Windturbine Vlietzone. In september 2017 bleek dat er een vergunning van 

Rijkswaterstaat ontbrak in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. De 

gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Rijkswaterstaat verzocht te handhaven wat is 

afgewezen. Inmiddels hebben wij een zienswijze ingediend tegen die vergunning. Dit in 

overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast heeft de bewonersgroep 

tweemaal ingesproken bij de gemeenteraad van Den Haag wat een tweetal moties tot 

gevolg had. Bijna elke maand hebben we overleg met de Bewonersgroep.   

 

Fietsenstalling Randstadrail station Leidschendam-Voorburg: In september zijn de 

werkzaamheden voor de fietsenstalling begonnen. De oplevering is vertraagd tot eind 

maart 2018. De gemeente zal na oplevering gaan handhaven op fout gestalde fietsen en 

de zogenaamde weesfietsen verwijderen. Wij hebben voorafgaand aan de 

werkzaamheden de plannen ingezien en besproken. 

 

Helihaven Prins Clausplein: Deze helihaven is slechts van nut voor een klein aantal 

gebruikers van een helikopter en veroorzaakt overlast voor duizenden bewoners, ook in 

onze wijk. Eind 2017 hebben we een nieuwe zienswijze ingediend op een verlenging van 

de luchthavenregeling die geldig was tot 1 april 2018. In augustus 2017 hebben ook de 

bewoners in onze wijk flink las gehad van 48 vluchten in een weekend. Door de vele 

klachten heeft de Milieudienst Rijnmond een handhavingstraject ingezet tegen de 

ondernemer Heliplan BV. Via de vereniging Heliniet, waarvan wij donateur zijn, blijven 

wij actief op dit punt. 
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Buitenplaats Eemwijk: De buitenplaats is inmiddels bewoond. De nieuwe eigenaar is 

op de hoogte van de afspraken die in de Klankbordgroep zijn gemaakt, zoals het 

verbeteren van de calamiteitenroute en de beplanting aan de zijde van het Oosteinde. De 

tijdelijke bouwbrug moet worden vervangen door een brug ten behoeve van de verplichte 

calamiteitenroute. Helaas lijkt de tijdelijke brug voorlopig nog te blijven liggen in verband 

met bouwverkeer richting Park Vronesteyn 12.  

 

Park Vronesteyn 12:  De gebouwen van het kinderdienstencentrum De Zonnehof zijn 

leeggekomen en verkocht. De nieuwe eigenaar wil op die plek villa’s gaan bouwen. De 

wijkvereniging heeft de initiatiefnemer dringend verzocht de omwonenden vanaf het 

begin erbij te betrekken. In september 2017 is er een eerste inloopavond georganiseerd 

voor de bewoners van Park Leeuwenbergh. Ook het bestuur van Oud Voorburg is daarbij 

aanwezig geweest. 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Met de gemeente onderhouden we goede 

contacten. Twee keer per jaar spreken we met de directeur Stadsbeheer Openbare Zaken 

waar diverse onderwerpen ter sprake komen zoals lantaarnpalen, gevaarlijke 

verkeerssituaties en het groen. We krijgen zo tijdig informatie over nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Visie gemeente Leidschendam-Voorburg op wijkverenigingen: Al geruime tijd 

werkt de gemeente aan een visie op de wijkverenigingen als maatschappelijke partner. 

Dit heeft geleid tot een notitie waarin beschreven staat welke stappen er gezet kunnen 

worden om invulling aan de samenwerking te geven. We hebben hierover gesproken met 

verantwoordelijk wethouder Floor Kist en we hebben aan dialoogsessies meegedaan. 

Resultaat: een Visiekaart, een beleidsdocument op één A4 waarop de gezamenlijke visie 

kort en bondig, overzichtelijk en gevisualiseerd is vastgelegd. 

 

 

Samenwerking:  Evenals in voorgaande jaren onderhouden wij contact met o.a. de 

Vereniging Houdt Vlietrand Groen, Stichting Mooi Voorburg, de wijkverenigingen in 

Ypenburg, Voorburg West, Leidschendam Oud Zuid. 

 

Bestuursvergaderingen: Elke vierde woensdag van de maand vindt de 

bestuursvergadering plaats, waarbij ook de wijkcontactpersonen aanwezig zijn. Hierdoor 

blijven het bestuur en contactpersonen zo goed mogelijk geïnformeerd over wat er in de 

diverse wijken van Oud Voorburg afspeelt. 
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Wijkkrant: In 2017 zijn er twee wijkkranten uitgekomen. In september hebben we via 

de vrijwilligers vacaturebank een redacteur aangetrokken. De laatste wijkkrant van 

december is door haar gemaakt en voor het eerst in kleur verschenen. 

 


