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Geachte ondernemers van Business Platform Teylingen,  

 
In de raadsbrief die wij begin mei met u deelden, heeft u kunnen lezen over de 
Quick wins (watertappunten en fietsparkeerplekken) die wij als eerste realiseren, in 

opmaat naar de lange termijn aanpak om de drie centra van Teylingen vitaal, 
aantrekkelijk met verblijfskwaliteit te krijgen.  
In deze brief leest u meer over de fietsparkeerplekken die we vanaf eind juli 
plaatsen. 
 
Er komen 14 nieuwe fietsparkeerplekken en we vervangen 21 bestaande plekken: 

- In Sassenheim plaatsen we eind juli 10 fietsparkeerplekken 

(in het gebied tussen Hoofdstraat, Kerklaan en Havenpoort).  
- In Voorhout plaatsen we medio augustus 4 nieuwe fietsnietjes (hoek 

Kerkzicht / Jacoba van Beierenhof).  
Verder vervangen we 21 fietsparkeerplekken; namelijk de fietsnietjes in 
plaats van de T-fietsstaafrekken; op de Herenstraat op het gedeelte tussen 
de Beatrixstraat en de Kerkweg en tussen de Boerhaavestraat tot de hoogte 

van de Beatrixstraat. 
 

In Warmond worden de fietsparkeerplekken bepaald na de herinrichting van de 
Herenweg en verbouwing van de Albert Heijn. U wordt hiervan op de hoogte 
gehouden. 
 
In de centrumvisie staat ontmoeting en levendige centra centraal. De fietsparkeer-

plekken dragen, naast gezondheid en aantrekkelijkheid voor recreatie en toerisme, 
bij aan betere looproutes voor voetgangers en beter parkeren voor de fietsen en de 
auto’s. 
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Ondernemers ontvangen vanuit de aannemer bericht over eventueel graafwerk en 

geluid. 
 
Vragen of opmerkingen over de watertappunten kunt u delen met het projectteam 
door een mail te sturen aan v.vanderkrogt@hltsamen.nl. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

Namens het projectteam Uitvoeringsprogramma Centra Teylingen 
 
 
 

Frans Gersen 
Programmamanager 
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