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Onderwerp: RijnlandRoute/ Ir. G.Tjalmaweg/ Mode tijdelijke ontsluiting N206.


Katwijk, 16 oktober 2019

Geachte heer Vermeulen,


Bij de inwoners van Valkenburg, die wonen langs en nabij de RijnlandRoute/ ir. G. Tjalmaweg en bij de OBS

de Dubbelbrug bestaan grote zorgen over een geplande tijdelijke N206 in de Noordelijke Parkzone van de

N206 tijdens de uitvoering van de RijnlandRoute.


Gezien de onrust, het gebrek aan draagvlak voor een tijdelijke noordelijke ligging van de N206 en zorgen bij

de bewoners hierover heeft de raad van de gemeente Katwijk op 19 September jl. een informatieve sessie

georganiseerd om zich te laten informeren over het plan van Boskalis en de mogelijkheden en

onmogelijkheden van een altematieve ligging van een tijdelijke N206. Op 26 September jl. heeft de raad een

oordeelsvormende sessie over het onderwerp gehouden en vervolgens raadsbreed ingestemd met de motie

over een onderzoek naar altematieven voor een tijdelijke N206. Ons college is door de raad opgeroepen om

bij uw college aan te sturen op een gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de

noordelijke variant, naar zuidelijke altematieven en dit temg te koppelen naar de raad.


Wij verzoeken u, om samen met de gemeente Katwijk en op basis van vooraf vastgestelde plan van aanpak

met gedragen criteria, een onderzoek te doen naar mogelijke altematieve varianten voor een tijdelijke N206

aan de zuidzijde van de ir. G. Tjalmaweg, Het resultaat van het onderzoek dient een te veritieren voorstel te

zijn voor een tijdelijke N206 waarbij zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met de thans bestaande

maatschappelijke zorgen en waarbij het creeren van draagvlak een van de uitgangspunten is. Extra

maatschappelijke kosten, 00k bij andere projecten, dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.


Wij rekenen crop dat u gehoor wilt geven aan de oproep van onze gemeenteraad, om in een open overleg

samen te werken aan een constmctieve oplossing en te komen tot en een spoedige en degelijke keuze voor

een tijdelijke N206.


gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl, 


(T) 071 - 406 5000, (F) 071 ■ 406 5065, IBAN: NLl 3BNCH02851 20271, BiC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56


Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk

201 7 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl


http://www.katwijk.nl,
http://www.katwijk.nl
http://www.overheid.nl


2/2 

Ons kenmerk


1518736


Hoogachtend,


burgemeester en wethouders van Katwijk,

de secretaris, de burgemeester,


mr. drs. R.T. Jie Sam Foek ir. C.L. Visser



