
 

 

NIEUWSBRIEF BEDRIJVENBELANG EN BIZ WESTVLIETWEG                                                SEPTEMBER 2021 

  

 

 

TERUGBLIK OP DE THEMA-BIJEENKOMST VAN DONDERDAG 8 JULI 2021 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 8 juli 2021 vond de thema-bijeenkomst plaats “ondernemers, Gemeente Den Haag en IPP pakken door naar een 
toekomstbestendig bedrijventerrein Westvlietweg”. De thema-bijeenkomst werd gehouden in een ruime bedrijfsunit op het 
bedrijventerrein bij Van Rees/Star Meubelen. Gemeente Den Haag, IPP, Bureau Stedelijke Planning en Vakwerk Architecten 
verzorgden de presentatie na een woord van welkom door de voorzitter.  

Terug gekeken kan worden op een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst, kritische vragen en ruimte voor gesprekken 
en ideeën. Mogelijkheden en kansen voor het bestaande bedrijventerrein werden besproken, waarbij terecht werd opgemerkt 
dat het voor de bestaande situatie voor het huidige bedrijventerrein ook noodzakelijk is om de infrastructuur aan te passen. 
Vervolgens kwam de uitbreidingsmogelijkheid aan de orde, waarbij voor wat betreft de gemaakte visie, een concept plan, 
duidelijk werd gemaakt dat hetgeen is uitgewerkt en voorgesteld een stip op de horizon is en dat de uitvoering nooit volledig zal 
kunnen worden uitgevoerd. Het was prettig nu eindelijk eens bij elkaar te kunnen zijn om van gedachten te kunnen wisselen. Na 
de presentatie was er ruimte voor dialoog-gesprekken met Gemeente Den Haag/IPP in twee aparte ruimtes; 8 bedrijven hadden 
zich hiervoor aangemeld. In de tussentijd was er voor degenen die geen dialooggesprek hadden ruimte voor het stellen van 
vragen aan de bureaus en Gemeente. Diverse wensen en opmerkingen werden genoteerd op de flip-over, dit werd enigszins 
geactiveerd nadat werd gevraagd wat als eerste gedaan zou moeten worden als bijvoorbeeld € 100.000,- beschikbaar zou 
worden gesteld, zgn. ‘laaghangend fruit’. Het is goed om te zien dat aan veel van de genoemde punten al aandacht wordt 
geschonken, om er een aantal te noemen: AED’s, camera’s, bankjes, fietshub, bereikbaarheid openbaar vervoer. Om over extra 
middelen te kunnen beschikken wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden. Op het bedrijventerrein zijn volgens hartslagnu.nl 
geen geregistreerde AED’s. Eerder hebben we al gevraagd of bedrijven mogelijk over een  AED beschikken; reacties zijn nog 
uitgebleven.  

Voor wat betreft de uitbreiding van het bedrijventerrein werd gevraagd welke ondernemers hier behoefte aan hebben, bekend 
is dat 8 gevestigde ondernemers uitbreidingsbehoefte hebben, ook kwam bedrijventerrein Binckhorst aan de orde waar 
bedrijven plaats moeten maken, het gevoel ontstaat dat deze bedrijven invulling moeten vinden op bedrijventerrein 
Westvlietweg en in verband hiermee een haven gewenst zou zijn. Wat in de presentatie niet aan de orde kwam is dat voor het 
vinden van een oplossing niet alleen naar Westvlietweg wordt gekeken maar ruimer in de regio, wat ook is terug te lezen in het 
woonwerk-akkoord. Het beeld van de in de visie gepresenteerde moderne objecten zou voor nu niet passen op het 
bedrijventerrein, wat grotendeels een werkterrein is. Belangrijk is dat de ondernemers hun werk goed kunnen uitvoeren met 
een positief resultaat, dat er ruimte nodig voor is de huidige activiteiten en ook voor de toekomst, bovendien geniet het terrein 
zeker verbetering.  

Gemeente en IPP zullen september/oktober een vervolggesprek hebben met de ondernemers die hebben deelgenomen aan de 
dialooggeprekken. Heb je geen gesprek gehad maar zou je dit wel willen, stuur dan een mail naar info@westvlietweg.nl 

 

 

TIPS/BIJZONDERHEDEN/MELDINGEN:                INFO@WESTVLIETWEG.NL 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 29-09-2021/17.00 UUR 

 

 

Op woensdag 29 september a.s. zal de algemene ledenvergadering worden gehouden, aanvang 17.00 uur. De locatie zal 
nog bekend worden gemaakt. Graag vernemen we of u de vergadering zult bijwonen, aanmeldingen ontvangen wij ter 
voorbereiding op de vergadering en voor een juiste indeling van de ruimte graag via de mail: info@westvlietweg.nl        
Als gevolg van COVID-19 konden veel activiteiten niet worden georganiseerd. In het najaar (oktober-december) 
organiseren we “bier met bitterballen” waarbij we in een informele sfeer bij kunnen praten. Uitnodigingen hiervoor 
volgen later! Mocht een samenkomen niet mogelijk zijn dan zullen alternatieve invullingen worden gegeven. Zou u uw 
bedrijfslocatie hiervoor beschikbaar willen stellen dan vernemen wij dit graag. Voor drankjes en hapjes zal worden 
gezorgd. 

 

 

 

 

WAT BETEKENT DE A4 VOOR U? 

 

 

Hoe relevant is de A4 voor uw bedrijf? Gebruiken veel medewerkers hem om naar het werk te komen? Staan ze vaak vast? 
Proberen ze de sluiproutes te nemen? In een grootschalige gebiedsscan wil Bereikbaar Haaglanden en Rijnland 
antwoorden geven op deze vragen. Zodat inzicht kan worden gekregen in de relevantie van de A4 en andere wegen en 
beter kan worden voorbereid op toekomstige werkzaamheden. In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Bereikbaar 
Haaglanden en Rijnland de komende 1,5 jaar aan gedragsmaatregelen om de files op de A4 significant te verminderen. In 
dat kader wordt een gebiedsscan aangeboden. Hoe de scan werkt is uitgelegd in de bijgevoegde flyer en deze video  

 

De Gemeente vernieuwt de Utrechtsebaan (A12) tussen op- en afrit 1 Den Haag-Centrum (de kruising met de Zuid Hollandlaan, 
S101/N44) en op- en afrit 3 Bezuidenhout. Het asfalt op dit deel van de Utrechtsebaan is aangelegd op een betonnen 
ondergrond. Deze ondergrond is inmiddels zo’n 50 jaar oud en begint slecht te worden. Daarom gaat de gemeente het beton 
repareren en het asfalt vervangen. Ook de wanden en verkeerssystemen worden vervangen. Als deze werkzaamheden klaar zijn 
kan de weg weer tientallen jaren mee. In juni en augustus 2021 wordt het groot onderhoud voorbereid. De betonnen wanden 
van de Utrechtsebaan worden dan geïnspecteerd om precies te bepalen welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. 

Vanaf vrijdag 24 september 2021 tot en met maart 2022 vinden de hoofdwerkzaamheden plaats. In deze fase worden de 
betonnen wanden opgeknapt. Ook het wegdek en de verkeerstechnische installaties worden vervangen. Tijdens de hoofdfase 
blijft de Utrechtsebaan bereikbaar voor het verkeer richting het centrum van Den Haag. Ook op- en afrit 3 Bezuidenhout blijven 
tijdens deze werkzaamheden toegankelijk. Alleen tijdens enkele weekenden wordt óók de rijrichting stad in afgesloten. Het 
verkeer wordt dan omgeleid. Het verkeer dat het centrum over de Utrechtsebaan uit wil, wordt tijdens de hele werkperiode 
omgeleid. https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/utrechtsebaan-a12-werkzaamheden.htm 

 

 

 

UTRECHTSEBAAN (A12) WERKZAAMHEDEN 

 

 

 
 
BBR organiseert op 14 september a.s. een bijeenkomst die ook toegankelijk is voor leden van BIZ Westvlietweg en BBW. De 
bijeenkomst vindt plaats bij Kadans. Het is een bekende en zeer interessante locatie waar een hoop ondernemers nieuwsgierig naar 
zullen zijn. Via de link  https://kadans.com/kadans-koopt-kessler-park-rijswijk-van-shell/  is meer informatie te vinden. Aanmelden 
kan via de aanmeldlink: https://www.bbr-rijswijk.nl/ledenbijeenkomsten.php?urlkey=bijeenkomst-at-the-park 
Noteer bij ‘Opmerking’ onze ondernemersvereniging. Alleen personen die zich hebben aangemeld krijgen die dag toegang tot de 
bijeenkomst. 

 
 

BIJEENKOMST BBR RIJSWIJK KADANS KOOPT KESSLER PARK RIJSWIJK 

 

 

 
Koffiepads, plastic, hout- of papierresten: veel van wat bedrijven weggooien, is nog bruikbaar. Met Upcycle Your Waste begeleidt de 

gemeente jouw bedrijf gratis op de weg naar duurzamer afvalbeheer. Daarmee kun je besparen op de kosten die je maakt voor het 

afvoeren van bedrijfsafval. Door wat nog bruikbaar is niet weg te gooien, maar te laten verwerken door een bedrijf dat van 

bedrijfsafval weer bruikbare materialen maakt, of nieuwe spullen. Met het Europese project helpt de gemeente bedrijven stap voor 

stap slimmer om te gaan met hun afval. Meedoen aan het project is gratis. Doe mee aan de digitale afvalscan door globaal in te 

vullen wat voor soort afval jouw bedrijf heeft. 
  

UPCYCLE YOUR WASTE 

 

 

mailto:info@westvlietweg.nl
https://sender4.zohoinsights1.eu/ocgeturl/13ef.4aba358de?l=12e61380-fb6c-11eb-bdb6-52540063e0e7&m=12cce630-fb6c-11eb-8807-525400b65433&h=de5875c6dfce5ea1414dce1f80a3cb6e739ff09de78b4891e9964238ff13df90
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/utrechtsebaan-a12-werkzaamheden.htm
https://kadans.com/kadans-koopt-kessler-park-rijswijk-van-shell/
https://www.bbr-rijswijk.nl/ledenbijeenkomsten.php?urlkey=bijeenkomst-at-the-park
https://tudelft.fra1.qualtrics.com/jfe/preview/SV_2bedypvnYyoT0cm?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=current

	UTRECHTSEBAAN (A12) WERKZAAMHEDEN
	ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 29-09-2021/17.00 UUR



