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adres Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker 

post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 

telefoon 14 015 

e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl 

internet www.pijnacker-nootdorp.nl 

 

Aan de bewoners van Oud-Delfgauw 
 

 

 
 
Beste bewoner(s),  
  
Samen met de bewonerswerkgroep en adviesbureau Bonotraffics heeft de gemeente gewerkt aan een 
schetsontwerp voor een nieuwe inrichting van de S-bocht/Delftsestraatweg. Daarbij is vooral gekeken 
hoe we deze plek aantrekkelijker en ook veiliger voor al het verkeer kunnen maken. Het schetsontwerp 
is nu gereed en dat willen wij graag met u delen.  
 
Graag hadden wij u na de zomer uitgenodigd voor bijeenkomst in het Kerkelijk Centrum om het ontwerp 
met u door te nemen. Helaas moet het vanwege de aangescherpte coronamaatregelen toch iets anders 
dan u van ons gewend bent.  
 
Bij deze brief ontvangt u de tekeningen van het schetsontwerp met een toelichting op het ontwerp.  
Van de nieuwe inrichting is ook een video-impressie gemaakt. De impressie vindt u op onze website, 
www.pijnacker-nootdorp.nl/herinrichting-delftsestraatweg/. 
 
Reageren   
Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie. Via het bijgevoegde reactieformulier kunt u tot en met 
20 januari 2021 uw opmerking(en) doorgeven. Ook kunt u in dit formulier uw wensen, ideeën en/of 
aandachtspunten doorgeven voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Het reactieformulier kunt u 
ook via onze website digitaal invullen en insturen. 
 
Telefonisch spreekuur 
Wilt u graag een persoonlijke toelichting op het ontwerp of beantwoording van uw vraag, dan kunt u 
gebruik maken van ons telefonisch spreekuur op 6 januari 2021 tussen 14.00 uur en 17.00 uur of op  
13 januari 2021 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Stuur uw vraag of het onderwerp van uw vraag naar 
delftsestraatweg@pijnacker-nootdorp.nl geef een voorkeursdag op wanneer wij u terug mogen bellen. 
Vergeet in de e-mail niet uw telefoonnummer te vermelden. 
 
Hoe gaan we nu verder?   
De opmerkingen op het schetsontwerp worden verzameld en beoordeeld. Een overzicht van deze 
wensen, ideeën en aandachtspunten plaatsen wij op onze website. 
 
Daarna zullen wij het college en de gemeenteraad voorstellen het schetsontwerp aan de hand van de 
gemaakte opmerkingen verder uit te werken en uit te voeren en hiervoor budgetten beschikbaar te 
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stellen. De volgende stap is dan om in 2021 het schetsontwerp verder uit te werken tot een voorlopig 
ontwerp. Waar mogelijk nemen wij de aangereikte wensen, ideeën en aandachtspunten hierin mee. 
Zodra dit ontwerp klaar is komen we weer bij u terug om het voorlopig ontwerp toe te lichten en heeft u 
ook hier weer de mogelijkheid om een reactie te geven.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Marieke van der Heijden 
projectmanager 
Dit document is digitaal vastgesteld daarom staat er geen handtekening op. 
 
 
 
 


