
 

Aanleiding MobiliteitsAtelier 

De gemeente heeft 6 doelen voor 2040 bepaald. Door middel van het mobiliteitsatelier willen we per 

stadsdeel in kaart brengen waar kansen liggen om die doelen te bereiken. We voeren de gesprekken 

op basis van de 6 doelen van de Haagse Mobiliteitstransitie: schoon, op maat, efficiënt, veilig, 

verbonden en betaalbaar. De gesprekken moeten leiden tot een herkenbare aanpak die past bij het 

gebied waarbij belanghebbenden zich herkennen in de oplossingen. Verder hopen we met het atelier 

een start te maken voor een relatie die langer duurt dan de avond zelf. Waarbij we kunnen 

voortbouwen op uw inbreng en gezamenlijk de vorderingen in uw stadsdeel kunnen bespreken.  

 

Wat wordt er gedaan met uw inbreng? 

Uitkomsten van verschillende activiteiten en bijeenkomsten zoals de MobiliteitsAteliers worden 

vertaald naar een kansenkaart op gebiedsniveau (stadsdeel of specifiek gebied). In deze kansenkaart 

worden de doelen voor de toekomst van Haagse mobiliteit en de inbreng die we hebben opgehaald 

aan elkaar gekoppeld. Hoe dat er precies uit komt te zien is afhankelijk van de bijeenkomsten. Het is 

in ieder geval belangrijk dat gebieden zich kunnen herkennen in de kansenkaart. Deze zijn uiteindelijk 

de basis voor de agenda Haagse Mobiliteitstransitie. Alle inbreng over veiligheid wordt ook 

meegenomen als inbreng voor de nieuwe kadernota verkeersveiligheid. Uiteraard wordt u niet met 

naam en toenaam genoemd in de beleidsstukken.  

 

Betrokkenheid en deelname 

We kiezen bewust voor één vertegenwoordiger per bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen of 

bedrijf/organisatie omdat u een achterban vertegenwoordigd en/of relaties heeft in het gebied. Ook 

is het van belang dat u van tevoren input kan ophalen en uiteindelijk uitkomsten met hen kan delen. 

We kiezen bewust ook voor een relatief kleine groep om een actieve bijdrage en gelijkwaardigheid 

tussen deelnemers te bevorderen.  

 

Input agenda Haagse Mobiliteitsagenda 

U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst nog een vragenlijst. We vragen u, waar mogelijk, deze in 

te vullen op basis van uw ervaring en gesprekken met uw achterban. Deze vragenlijst zal de basis zijn 

voor het gesprek tijdens het Mobiliteitsatelier. Zo begint de avond met meer kennis over de 

gebieden en kunnen we vervolgens met elkaar in gesprek waar de kansen en belemmeringen in de 

wijk zitten. Graag tot 20 november as! 


