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Brief aan omwonenden
Reconstructie kruising
Bennebroekerweg/Rijnlanderweg

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ter informatie een brief aan de omwonenden van de kruising
Bennebroekerweg-Rijnlanderweg. Hierin geven wij uitsluitsel over het onderzoek naar
verschillende varianten voor de reconstructie van deze kruising.
Het raadsvoorstel voor de uitwerking van de voorkeursvariant is tegelijkertijd met deze brief
aan uw raad verzonden.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haar1cr5mermeer,
de secretaris,
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Geen
kruising Bennebroekerweg/Rijnlanderweg

Geachte heer, mevrouw,
Op 16 januari jl. hebben wij u in het Raadhuis geïnformeerd over de reconstructie van de
kruising Bennebroekerweg-Rijnlanderweg. We zijn met u in gesprek gegaan over
oplossingsrichtingen voor een veilige doorstroom van het verkeer op de kruising. Wij hebben
vervolgens onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van de zogenoemde variant
3. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van dit onderzoek.
Uw advies en aansluitend dat van LTOen de Stichting Bewoners Rijnlanderweg was
nagenoeg gelijk: ga voor de zogenoemde variant 3 van het verkeersmodel met de aanleg
van extra linksaf stroken op de Bennebroekerweg naar de Rijnlanderweg.
De gezamenlijk voorkeur ging uit naar deze oplossing omdat dit de meest optimale route
voor agrarisch verkeer was. Bovendien vond u die route verkeersveilig en werd een situatie
van langdurig omrijden vermeden.
Na onderzoek van alle varianten hebben wij besloten om de gemeenteraad voor te stellen
de tijdelijke variant 3 voor te financieren uit het budget voor de Nieuwe Bennebroekerweg.
Vooruitlopend op de goedkeuring door de gemeenteraad, is gestart met de uitwerking van
een definitief ontwerp. Hierdoor kan de reconstructie, als de raad instemt en alles volgens
planning verloopt, nog dit jaar plaatsvinden. De provincie is namelijk voornemens om nog
eind van dit jaar de aansluiting van de A4 op de Bennebroekerweg te openen.
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De projectleider heeft op 16 mei jl. het definitief ontwerp met de LTO en de stichting
bewoners Rijnlanderweg doorgesproken. Betrokkenen gaven hun instemming aan het
definitief ontwerp. Daarnaast is over de planning en bereikbaarheid besproken. Voor de
bereikbaarheid is specifiek aandacht gevraagd voor een aantal bedrijven, die regelmatig
tussen de noord- en zuidkant van de Rijnlanderweg pendelen. Dit zal bij de uitwerking van
het bereikbaarheidsplan betrokken worden. Over de start van de werkzaamheden,
waaronder omleidingsroutes, wordt u te zijner tijd afzonderlijk per brief geïnformeerd.
De aanleg van linksafstroken op de Bennebroekerweg naar de Rijnlanderweg (variant 3) is
een tijdelijke oplossing. Voor de definitieve situatie wordt de zuidelijke ligging van de nieuwe
Bennebroekerweg nader uitgewerkt. Daarover zullen wij te zijner tijd afzonderlijk
communiceren.
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u hierover contact opnemen met de
heer A. Slagmolen via bovenvermeld telefoonnummer of via de mail
j]lfo@ha_9I!em n:l~me~r.:JJL
Als u alsnog behoefte hebt om de tekening in te zien, dan kan daarvoor met de heer
Slagmolen een afzonderlijke afspraak worden gemaakt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
burgemeester,
de secretaris,

