Onderzoek met gemeentepanel naar
stationsomgeving Laan van NOI
Samenvatting
Onderzoek: Upinion enquête via het gemeentepanel
Looptijd: 2 april t/m 14 april 2019
Aantal respondenten: 226
De respondenten zijn in te delen in twee groepen:
- Direct omwonenden van het station Laan van NOI
- Gebruikers van het station Laan van NOI

Aanleiding
Naar aanleiding van gebiedsontwikkeling bij de gemeente Den Haag in de omgeving van station
Laan van NOI is een uitvraag gedaan bij het gemeentepanel. In totaal hebben 226 respondenten
meegedaan aan het onderzoek. Hiervan waren 49 respondenten direct omwonenden van het station.

Belangrijkste resultaten
Uit het onderzoek kwam een goed beeld naar voren hoe respondenten aankijken tegen hoogbouw
aan de andere kant van de gemeentegrens en welke bezwaren men heeft. Direct omwonenden en
ondernemers uitten voornamelijk dat de gebouwen moeten passen bij de uitstraling van Voorburg
en er een prettige balans tussen werken, wonen en reizen moet blijven.
Daarnaast werden duidelijke verbeterpunten opgehaald ten aanzien van het NS station en de
omliggende openbare ruimte. Meer dan de helft van de gebruikers van het station Laan van NOI
reist naar het station per openbaar vervoer, lopend of per fiets. Veel verbeterpunten hebben dan
ook te maken met de bereikbaarheid van het station, bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of het
uitbreiden en verbeteren van stallingsmogelijkheden voor fietsen.
De wens van omwonenden om gekend en betrokken te worden bij verdere planontwikkelingen kwam
ook naar voren in de enquête.

Wat is er met de onderzoeksresultaten gebeurd?
De zorgen ten aanzien van grootschalige verstedelijking en hoogbouw onder andere verwerkt in de
reactie van het college van B&W op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die de gemeente Den Haag
heeft opgesteld voorafgaand aan de Gebiedsvisie op het Central Innovation District (afgekort CID)
(juni 2019)
De wens van omwonenden om betrokken te worden is ook opgenomen in de bovengenoemde
zienswijze en in een bestuurlijke reactie die tegelijkertijd is verzonden (juni 2019).
Bij de herontwikkeling van het SoZa gebouw (deelgebied van het CID) is door de gemeente
Leidschendam-Voorbrug actief ingezet op participatie, ook met Voorburgse belanghebbenden.

Vragen?
Don de Greef, d.de.greef@leidschendam-voorburg.nl T: 070 300 9310

