
Wat betekent de A4 voor u?
De komende jaren gaat er in onze regio het nodige veranderen. Naar 
verwachting komen er tot 2040 ruim 400.000 mensen bij die willen 
wonen, werken, recreëren en winkelen. Daarom neemt ook de woning-
bouw de komende jaren fors toe. Zoals in Den Haag met 4.000 woningen 
per jaar in o.a. het CID/Binckhorst gebied en de knoop Moerwijk. In Delft 
met 3.200 woningen op en rondom Schieoevers-Station Campus of in 
zo’n 2.000 tot 2.500 woningen in het Havenkwartier in Rijswijk. Dat zorgt 
voor veel bedrijvigheid wat weer kan leiden tot meer files en 
vertragingen. Tegelijk wordt er volop aan het onderhoud en de renovatie 
van de wegen gewerkt. Zo zullen er ook veel werkzaamheden 
plaatsvinden aan de A4.

Maar hoe relevant is die A4 voor u en 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 
willen we antwoorden geven op deze vragen. Zodat u inzicht krijgt in de 
relevantie van de A4 en andere wegen voor uw organisatie. Zodat u beter 
voorbereid bent op toekomstige werkzaamheden. En zodat u inzicht 
krijgt in de potentie voor uw medewerkers om anders te reizen. Hiermee 
kan u kosten besparen, verduurzamen en de vitaliteit van uw 
medewerkers verbeteren.

Doet u mee? Hier is wat u moet doen.
Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we twee opties.
       Optie 1: U levert een lijst aan van alle postcodes van uw medewerkers
       (4 cijfers, 2 letters). U stuurt deze lijst naar: 
       jelle.benders@bereikbaarhaaglanden.nl. 
       In uw mail zet u de postcode van uw bedrijf en uw bedrijfsnaam. 
       Optie 2: U vult de door ons aangeleverde excelsheet in. In ieder geval
       kolom A, B, E en F, maar als u de andere informatie ook heeft, kunt u
       die ook aanleveren. U stuurt de ingevulde excel toe aan 
       jelle.benders@bereikbaarhaaglanden.nl.

Heeft u vragen over het aanleveren van gegevens? Neem contact op met 
Jelle Benders: jelle.benders@bereikbaarhaaglanden.nl / 06-414 22 808.

Wat kunt u verwachten?
U krijgt via een interactieve tool en een 
terugkoppeling van ons precies inzichtelijk 
waar voor u de knelpunten, 
aandachtspunten en aanknopingspunten 
liggen op het gebied van mobiliteit. We 
helpen u vervolgens graag verder met 
probeeraanbod, kennis en informatie.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact 
opnemen met mobiliteitsadviseur 
Elske van de Fliert: 
elske.vandefliert@
bereikbaarhaaglanden.nl / 06-1869 0896
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