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Blijf op de hoogte! 

De komende jaren legt de gemeente 
Den Haag de Rotterdamsebaan aan. 
Verschillende werkzaamheden volgen 

elkaar in een rap tempo op. 

Graag houden we u hierover goed op 
de hoogte met online communicatie 
zoals de website, social media en de 

bouwapp maar ook met een inloop
spreekuur, bewonersbrieven en het 
informatie centrum ‘Trefpunt 

Rotterdamsebaan’.

Bekijk de achterkant van deze flyer voor 
een overzicht van de communicatie
middelen en contact gegevens.



Website
Informatie en het laatste nieuws 
over het project vindt u op de website  
www.rotterdamsebaan.nl.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u het laatste nieuws over het project 
automatisch in uw mailbox ontvangen? 
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. 
Dit kan via onze website.

Rotterdamsebaan-app
Op uw mobiel of tablet de Rotterdamsebaan 

volgen? Download de gratis app in de ‘App 
Store’ of ‘Google Play Store’. 

Inloopspreekuur 
Iedere week organiseert de Combinatie 
Rotterdamsebaan inloopspreekuren. U kunt 

dan bij de omgevingsmanager terecht met 

vragen over de werkzaamheden.
Inloopspreekuur Vlietzone
Iedere dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur in de 

bouwkeet op de Laan van Hoornwijck 80  

in Den Haag.
Inloopspreekuur Binckhorst
Iedere woensdag van 15.00 tot 16.00 uur  

Gemeente Den Haag
Voor vragen zijn wij ook bereikbaar per 
e-mail rotterdamsebaan@denhaag.nl 
of telefoonnummer (070) 353 93 41.
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Facebook, Twitter en Flickr
Volg het project op de voet via Facebook, 
Twitter en Flickr; het laatste nieuws,  
de voortgang van het werk en foto’s. 

 facebook.com/Rotterdamsebaan 

 @ Rotterdamsebaan 

 flickr.com/Rotterdamsebaan

in het Trefpunt Rotterdamsebaan op de 
Binckhorstlaan 174 in Den Haag.

De omgevingsmanager van de Combinatie 
Rotterdamsebaan is naast het spreekuur 
ook bereikbaar op (088) 400 80 83.

Trefpunt Rotterdamsebaan
Het Trefpunt is dé plek om alles te weten te 
komen over de Rotterdamsebaan. 
Locatie en openingstijden: 
Binckhorstlaan 174 in Den Haag. 
Openingstijden: woensdag en vrijdag van 
12.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 12.00 
tot 16.00 uur.
Het Trefpunt is tijdens openingstijden 
bereikbaar op 06 10 23 23 38. 
Groepsontvangsten:
Wilt u met een groep langskomen in het 
Trefpunt? U kunt hiervoor contact met ons 

opnemen door een email te sturen naar 
rotterdamsebaan@denhaag.nl.


