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Beste heer, mevrouw,
De gemeente Noordwijk moet op het gebied van verkeer bereikbaar, veili g en leefbaar zijn en blijven.
Om dit te bereiken voert IV Infra, namens de gemeente, een onderzoek uit naar het verkeer in de
kern Noordwijk Binnen. Hierbij kijken we naar de bereikbaarheid, de circulatie van het verkeer, het
parkeren en de veiligheid waarbij alle verkeersdeelnemers aan bod komen. Dit willen wij graag
samen met u doen.

U kunt meedenken: vul de vragenlijst in.
Het onderzoek start met het in kaart brengen van alle knelpunten en w ensen voor het verkeer in
Noordwijk Binnen. Om de lijst zo compleet mogelijk te maken, hebben wij uw hulp nodig.
Wij nodigen u van harte uit om via de website www.noordwijk.nl/verkeersonderzoek uw mening te
geven. Via de site is er een link naar het participatieplatform van de gemeente Noordwijk.
Of scan deze QR-code met uw telefoon om naar de website te gaan.

Op het platform kunt u al uw opmerkingen op de kaart van Noordwijk Binnen aangeven. Dit kan tot 1
juli. Alle wensen, knelpunten en ideeën die via het participatieplatform binnenkomen worden
verzameld en meegenomen in het onderzoek. Ook de meetgegevens van de gemeente, zoals het
aantal voertuigen, snelheden en ongevalscijfers worden daaraa n toegevoegd.

Blijf meedoen!
Wilt u verder meedenken bij de uitwerking van dit onderzoek? Geeft u zich dan op via het
participatieplatform om mee te doen aan het kernteam. Het kernteam heeft een adviserende rol en
bestaat uit circa 10 personen. In 3 sessies worden met dit kernteam de knelpunten, kansen en de
mogelijke oplossingsrichtingen besproken.

Bel of mail gerust als u vragen heeft.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het onderzoeksbureau IV Infra via telefoon +31 (0)88 943
2417. Vult u liever een schriftelijke vragenlijst in? Dat kan ook! Neem contact op met het
Klantcontactcentrum, telefoon +31 (0)71 36 60 000 of per e-mail naar gemeente@noordwijk.nl.
Geef uw adresgegevens door en wij sturen u de vragenlijst op. Zorg dat u het zaaknummer 150168
vermeldt. Zo kunnen wij u snel helpen.
Met vriendelijke groet,

R. (Roberto) ter Hark
wethouder
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