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Uitnodiging informatieavond N207 Passage Leimuiden.

-

Geachte heer, mevrouw,

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Kaag en Braassem zoeken al langere tijd naar
een oplossing voor een betere ontsluiting van Leimuiden, in samenhang met de
doorstroming op de N207. De ViaductPlus-variant (tunnel onder de N207 en ontsluiting
over Drechthoek II) is op dit moment niet te realiseren. Daarom heeft de provincie ZuidHolland een gefaseerde aanpak voorgesteld om op korte termijn te kunnen starten met
het verbeteren van het kruispunt Dokter Stapenséastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan.
Graag informeren wij u over deze plannen en zijn benieuwd naar uw inbreng. Wij nodigen u
van harte uit voor een informatieavond op woensdag 24 april van 19.00 – 21.00 uur in ‘De
Ontmoeting’ in Leimuiden.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

Informatieavond 24 april 19.00 – 21.00 uur
De provincie trapt de bijeenkomst af met een plenaire presentatie. Na een korte terugblik
gaan we in op het onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren. Dit onderzoek toont
aan dat we, met verschillende innovatieve maatregelen (zoals de inzet van een intelligent
verkeerslicht) en het herinrichten van de kruising, de doorstroming en bereikbaarheid van
Leimuiden al aanzienlijk kunnen verbeteren.

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Meepraten over het ontwerp van de kruising
Na de plenaire presentatie is er tijd om het ontwerp van de kruising Dokter
Stapenséastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan in detail te bekijken. De provincie, de
gemeente en het ontwerpbureau gaan graag met u in gesprek over hoe wij het ontwerp
kunnen optimaliseren.
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ViaductPlus-variant blijft het einddoel
De ViaductPlus-variant houdt in dat het kruispunt bij Leimuiden zodanig wordt aangepast
dat links afslaan en oversteken straks niet meer kan. Voor het verkeer dat de N207 wil
oversteken, komen nieuwe rijroutes met een viaduct onder de N207 ter hoogte van het
Connexxion-terrein. De ontsluiting zou lopen over een nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein Drechthoek ll. De plannen voor dit bedrijventerrein zijn echter nog
onduidelijk. De provincie en gemeente zien de ViaductPlus-variant nog steeds als
noodzakelijke maatregel, ook voor de langere termijn, om de bereikbaarheid op een
duurzame en effectieve manier op te lossen.
Vragen of meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie ZuidHolland via zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur:
070-441 6622. Meer informatie is te vinden op onze website via
http://www.zuid-holland.nl/passageleimuiden.
Graag tot 24 april!

Met vriendelijke groet,
mw. M.A. van Aacken
Sr. Projectleider N207 Passage Leimuiden.
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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