
              
 

 

Den Haag, 2 juli 2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
Betreft: Ypenburg 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Op 27 februari jl. vond er in het Piet Vink Centrum in Ypenburg een verkiezingsdebat plaats. Veel 
verschillende politieke partijen waren daar aanwezig, waaronder afgevaardigden van onze partijen. 
Veel van de onderwerpen die bij het debat aan de orde kwamen, konden op brede steun van de 
aanwezige bewoners en politieke partijen rekenen. De inwoners van Ypenburg zouden graag zien dat 
we deze zaken nu ook realiseren. 
 
Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
Parkeren bij station Ypenburg 
1. Bij station Ypenburg zijn parkeermogelijkheden voor fietsers en automobilisten. Deze zijn echter 

tijdens kantooruren niet altijd afdoende. Zijn er tellingen bekend van het gebruik van de 
parkeervoorzieningen op verschillende tijden bij station Ypenburg? 

 Zo ja, geven deze aanleiding tot uitbreiding van het aantal parkeerplekken voor fiets of auto 
en – indien dat het geval is – welke mogelijkheden ziet u hiertoe? 

 Zo nee, bent u bereid deze tellingen uit te voeren en de raad over de uitkomsten te 
informeren? 

 
Winkelcentrum Ypenburg 
Het winkelcentrum Ypenburg wordt door de bewoners gewaardeerd. Maar tegelijkertijd is vrijwel 
iedereen het er over eens dat het geen fijne plek is om te komen: er is veel wind, weinig zon en er 
zijn geen speelvoorzieningen. 
Bij het winkelcentrum Ypenburg is de parkeerdruk hoog. Tegelijkertijd zijn er signalen dat er 
parkeergarages in de buurt leeg staan. Daarnaast mijden mensen het winkelcentrum omdat ze in 
tegenstelling tot de omliggende winkelcentra moeten betalen voor parkeren. In het coalitieakkoord 
is afgesproken dat er een pilot komt met blauwe zones. 
2. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het winkelcentrum Ypenburg? Hoe ontwikkelt de leegstand 

zich in het winkelcentrum? Ziet u mogelijkheden om de variatie in het aanbod te vergroten en de 
omgeving te verfraaien? 

3. Klopt het dat er parkeergarages leeg staan rondom het winkelcentrum? Zo ja, welke 
mogelijkheden zijn er om hier wat aan te doen? 

4. Bent u bereid de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum Ypenburg te betrekken in de pilot met 
blauwe zones? 

 
Fietsen 

http://stem.haagsestadspartij.nl/
http://www.vvddenhaag.nl/
http://www.groepdemos.nl/


5. Bent u bereid het fietspad in de Bosweide langs de A4 te verlengen tot het Valutapad (van de 
Bosweide achter TNO en langs de A4)? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

 
Fijnstof 
Het fijnstofgehalte in Ypenburg baart de bewoners zorgen. De luchtkwaliteit is in de hele stad van 
belang en wij realiseren ons dat Ypenburg niet bovengemiddeld slecht scoort. Toch maken de 
inwoners zich zorgen en zouden zij graag zien dat u aanvullende maatregelen neemt. 
6. Bent u bereid in gesprek te gaan met de bewoners van Ypenburg om te bezien op welke wijze 

tegemoet kan worden gekomen aan de zorgen of op welke manier de zorgen kunnen worden 
weggenomen? 

 
Stadsverwarming 
7. Wat is de stand van zaken van het beloofde overleg tussen Eneco en de bewoners (gezien het 

commissiedebat over de WKK centrale in Ypenburg)? 
8. Op welke wijze kunt u bewoners ondersteunen bij het onderzoeken en realiseren van 

alternatieven voor stadsverwarming? 
 

Leefbaarheid en sociale cohesie 
9. De bewonersorganisatie in Ypenburg ziet ruimte om de participatie van bewoners te vergroten. 

Welke mogelijkheden ziet u om bewoners in het stadsdeel hierbij te ondersteunen? 
 
Wonen 
Ypenburg is bijna volgebouwd. Daarbij zijn vooral woningen voor gezinnen gebouwd. Er zijn weinig 
mogelijkheden om woningen toe te voegen. Veel mensen en gezinnen hebben een geschikte woning 
gevonden in Ypenburg. Voor jongeren en ouderen die in Ypenburg willen blijven, is het echter 
ingewikkeld om in de wijk een geschikte woning te vinden. 
10. Herkent u het beeld dat er een tekort is aan starterswoningen voor jongeren en woningen voor 

ouderen in Ypenburg? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om het aantal starterswoningen en het 
aantal woningen voor ouderen te vergroten? 
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