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Geachte heer, mevrouw. 

Middels deze brief wil ik u informeren over enkele vragen die zijn blijven liggen naar 
aanleiding van de raadsvergadering van 19 september j.l. over de vaststelling 
Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030. Daarnaast wil ik ingaan op het voorgestelde proces 
rondom de participatie met participanten in het uitwerkingsgebied Station- Beukenhorst-
Stadspark, waaronder de tennisvereniging TVH en stichting tennisbal Hoofddorp. 

Vragen 
Tijdens de raadsvergadering heeft de heer Heimerinkx van de HAP nog vragen gesteld die 
nog niet zijn beantwoord. 

1. Wat is de reactie van het college op de zienswijze van mvr. v.d. Kommer waar wordt 
aangegeven dat de participatie wordt ingegaan 'zonder vooraf opgelegde eisen'. De 
HAP ziet echter in deze visie weldegelijk vooraf eisen opgenomen (o.a. 200 woningen, 
evenementenlocatie voor 5000 personen, extra groenboulevard, uitgebreide horeca etc). 
HAP wil graag uitleg hoe dit zich met elkaar verhoudt, en of het college de eisen 
bespreekbaar wil maken. 

Antwoord: 
Wij hebben aangegeven dat in het open planproces deze deelstructuurvisie en de kaders 
van 'Hoofddorp Centraal' zoals u die in uw raad op 6 maart 2008 heeft vastgesteld als 
richtlijn te gebruiken bij dit planproces. De genoemde invulling is daarbij bedoeld als mogelijk 
en zinvol programma om onze ambitie van levendige, duurzame en goed bereikbare stad 
waar te kunnen maken. Het programma is dus nog open voor discussie in het vervolgproces. 
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2. De deelstructuurvisie stelt dat op lange termijn het doortrekken van belang is voor de 
bereikbaarheid van het centrum en de HOV-lijn Hoofddorp-Noord/Centrum. Van een 
gedegen onderbouwing, zoals beloofd in het Deltaplan Bereikbaarheid, is volgens de 
HAP geen sprake. Graag een reactie van het college hierop. 

Antwoord. 
Wij hebben in hoofdstuk B4 aangegeven dat we verkeersstromen willen scheiden, met name 
het lokaal autoverkeer van het doorgaand verkeer. In hoofdstuk 86 hebben we aangegeven 
dat we het centrum van Hoofddorp ook op lange termijn bereikbaar willen houden en in 
hoofdstuk 85 hebben we aangegeven dat we het gebruik van openbaar vervoer willen 
stimuleren door onder meer een HOV lijn te willen realiseren op de Kruisweg of op de 
doorgetrokken Pabstlaan. De aanleg van extra infrastructuur in het verlengde van de 
Burgemeester Pabstlaan heeft te maken met de groei van het centrum, maar ook met de in 
de visie opgenomen binnenstedelijke woningbouw in Hoofddorp-Oost en -Noord (hoofdstuk 
81). In ons computerverkeersmodel hebben we kunnen berekenen dat met het doortrekken 
van de Burgemeester Pabstlaan ook op lange termijn de wijken Hoofddorp-Noord, -oost en 
het centrumgoed goed bereikbaar blijven. Op dit moment is door de verkeersmaatregelen 
die we nu in het centrum nemen nog geen bereikbaarheidsprobleem. 

Tennis 
Ten slotte willen we ingaan op de suggestie dat in de deelstructuurvisie Hoofddorp 
aangegeven zou zijn dat de tennisbal en tennisbanen uit het centrum weg zouden moeten 
gaan. In een open planproces is dat voor ons geen uitgangspunt. In de door uw raad 
vastgestelde kadernota Hoofddorp Centraal (2008) staat dat 'een goede ruimtelijke 
inpassing van de recreatieve sportfuncties belangrijker is dan behoud op bestaande locatie 
en dat daarbij niet op voorhand wordt uitgesloten dat de tennisbal en tennisvelden verplaatst 
worden naar een locatie buiten het plangebied'. Dat blijft onze richtlijn om de participatie in 
het vervolgtraject mee in te gaan. Wij willen benadrukken dat we in de vervolggesprekken 
met de tennisvereniging en de stichting tennisbal Hoofddorp willen uitgaan van een gezonde 
en toekomstbestendige tennisvereniging, met of zonder tennisbal in de directe nabijheid. 

Wij gaan daarvoor in gesprek met de tennisvereniging en de stichting over vorm en 
uitgangspunten van de participatie rond dit vraagstuk. Daarbij zullen we streven om binnen 
een jaar in elk geval uitsluitsel te kunnen geven over de toekomst van de tennisbal. 

Open planproces 
De komende tijd zullen wij een voorstel voorbereiden hoe wij het open planproces met alle 
participanten gaan inrichten. Daarbij zullen wij eerst praten met de participanten over de 
vorm en de uitgangspunten. Binnen enkele maanden zullen wij u informeren over een plan 
van aanpak voor dit proces. 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezefC 

''C.J. Loggen 
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Luchthavenzaken 


