Schone lucht is van levensbelang voor iedereen. De lucht in Rijswijk is vervuild, vooral
door uitlaatgassen van het wegverkeer. Daarom werkt de gemeente aan schonere lucht in
de stad. Eén van de maatregelen hiervoor zijn milieuzones. Daarom kijkt de gemeente
naar mogelijkheden voor aanscherping van de bestaande milieuzone en voor nieuwe
milieuzones in verschillende gebieden in Rijswijk.
We willen bewoners betrekken bij de keuzes die de gemeente maakt over milieuzones.
Want deze keuzes hebben mogelijk gevolgen voor bewoners die in het bezit zijn van een
oudere dieselvoertuig.
Milieuzones in Rijswijk
Als bewoner bent u vast bekend mee: milieuzones. Dit zijn gebieden waar bepaalde
voertuigen niet mogen rijden. Een milieuzone kan gelden voor personenauto’s,
bestelauto’s, vrachtauto’s, bussen en/of brom- en snorfietsen die veel vervuilende stoffen
uitstoten.
Sinds 2011 geldt er een milieuzone voor dieselvrachtauto’s op de Haagweg. De gemeente
wil de komende tijd besluiten over mogelijk nieuwe milieuzones. Voor nu denkt de
gemeente aan drie mogelijkheden:
• Uitbreiden van de milieuzone op de Haagweg voor meerdere typen voertuigen;
• Invoeren van een milieuzone op de Prinses Beatrixlaan;
• Invoeren van een milieuzone voor brom- en snorfietsen in de hele gemeente.
Denkt u met ons mee?
We vinden het belangrijk dat u, als inwoner van onze gemeente, hierover kan meedenken
en/of meepraten. Vindt u dat deze milieuzones moeten worden ingevoerd? Zo nee,
waarom niet? En zo ja, in welke vorm en onder welke voorwaarden? Daarover gaan we
graag met u in gesprek op dinsdag 12 april 2022 in het Stadhuis, Bogaardplein 15. De
aanvangstijd is van 19.30 uur tot 21.00 uur. Klik hier om u aan te melden. We hopen u
graag te verwelkomen.
Graag vragen wij u om ook de vragenlijst in te vullen door hier te klikken. Het invullen van
de vragenlijst duurt 5-10 minuten. Uw inbreng is erg belangrijk.
Heeft u nog vragen?
Meer informatie over het proces van meedenken en samenspraak rond milieuzones vindt
u op www.rijswijk.nl/milieuzones Heeft u nog een vraag of opmerking over milieuzones?
Dan kunt u uw vraag e-mailen naar milieuzone@rijswijk.nl of contact opnemen met
mevrouw A. Cairo, 06-28410041.

