
gemeente 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling 
Contactpersoon Ans de Jong 

Doorkiesnummer 023-5676084 
Uw brief 

) 
Verzenddatum 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

13.0059149\go 
Geen 1 6 ME~ 2013 
Vraag bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en 
omgeving 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de inhoudelijke sessie van uw raad over het bestemmingsplan 'Hoofddorp De Hoek 

en omgeving' d.d. 25 april jl., is namens de fractie van Groenlinks een vraag gesteld over de 

toekomstbestendigheid van de Rijkerstreek. Wij kunnen u hierover het volgende meedelen. 

De Rijkerstreek ligt oostelijk van de A4 en maakt deel uit van de rondweg rondom Schiphol. 

Ook het gedeelte van de Kruisweg, gelegen tussen de Rijkerstreek en de Fokkerweg maakt 

deel uit van deze rondweg. De Rijkerstreek sluit nu niet aan op de Kruisweg. Momenteel rijdt 

het verkeer richting Schiphol voor een belangrijk deel via Vuursteen, Hoeksteen en de lus 

onder het viaduct over de A4 via de Rijkerstreek naar Schiphol. Buiten het verkeer dat op het 

bedrijventerrein De Hoek zelf moet zijn, betekent dit een behoorlijke extra verkeersdruk voor 

Vuursteen en Hoeksteen. 

Na afronding van de omlegging van de N201 zal het gedeelte van de Kruisweg, gelegen 

tussen de aansluiting van de nieuwe N201 en de gemeentegrens in Aalsmeerderbrug naar 

verwachting van functie veranderen. Momenteel wordt op initiatief vanuit de gemeente 

samen met provincie en rijk gewerkt aan een integrale studie naar de toekomst van de 

N201. 
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Deze studie naar de toekomst van de N201 wordt naar verwachting eind van dit jaar 

afgerond en zal meer duidelijkheid geven over de toekomstbestendigheid daarvan. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, 

de secretaris, 

drs. C.H.J. Brugman drs. T 


