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Radensessie verbinding Randweg-Zeeweg 24 januari 2018

Beste Raadsleden,

In Zuid-Kennemerland werken wij al een aantal jaren samen aan een betere 
bereikbaarheid van de regio. Elk jaar informeren wij u over de resultaten en de 
plannen met een jaarplan, het uitvoeringsprogramma van onze gezamenlijke 
Bereikbaarheidsvisie. Eén van de genoemde projecten is een studie ‘verbinding 
Randweg-Zeeweg’. Graag nodigen wij u uit voor een ontwerpsessie op 24 januari 
2018 in Heemstede.

De eerste ronde
Eenvoudige oplossingen voor de verbinding Westelijke Randweg (N208) naar de 
Zeeweg zijn er niet. De betrokken wethouders hebben afgesproken ‘out of the box’ 
te kijken naar mogelijkheden.
Begin 2017 is een interne workshop met bestuurders gehouden om te kijken naar 
wat er wél zou kunnen. Het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen zijn 
opnieuw verkend (zie verslag in de bijlage). Voor het vervolg zijn drie mogelijke 
varianten benoemd, gericht op meer/betere verbindingen voor auto, openbaar 
vervoer en fiets.

Denk u mee?
Wij nodigen u van harte uit om aan dit creatieve proces mee te werken, in een 
informele setting. We starten met een presentatie van de resultaten van de eerste 
ronde. Deze presentatie vormt de onderbouwing van de drie varianten. Daarna 
werken we onder leiding van de ontwerpers van De Ontwerptafel de varianten 
verder uit. Dat doen we door de varianten verder te verkennen vanuit de inhoud en 
de lokale kennis van het gebied en de bereikbaarheidsknelpunten. Er is ruimte om 
nieuwe ideeën en aanvullende inzichten in te brengen. We willen de dialoog voeren 
zonder vooringenomen standpunten. Eventuele oplossingsrichtingen komen eerder 
in beeld door kansen en bedreigingen van nieuwe infrastructuur, of andere



oplossingen, met elkaar te delen. We hopen na deze avond weer een stap verder te 
komen want een betere regionale bereikbaarheid is ten slotte in belang van iedereen.

Aanmelden
Meld u aan voor 17 januari bij ptkho@haarlem.nl onder vermelding van Randweg- 
Zeeweg.

Wanneer:
Tijd:
Waar:

24 januari 2018
17.30-20.00 uur
Gemeentehuis Heemstede (Zolderkamer)
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Namens je stuurgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 
Cora-Yfke Sikkema, voorzitter
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