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1 9 APR. 2013 Bijlage(n) Brief McDonald's d.d. 11-4-2013 
onderwerp Ambtshalve aanpassing bestemmingsplan 

Hoofddorp De Hoek en omgeving 

Geachte heer, mevrouw, 

Op donderdag 11 april j.l. heeft de hoorzitting plaatsgevonden met betrekking tot het 

bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving. 

Hierna is een brief binnengekomen van McDonald's, waarin is aangegeven dat de 

verbeelding op de volgende punten niet goed is weergegeven: 

er ontbreekt een aanduiding voor de bestaande mast ter hoogte van 25 meter; 

de maximale hoogte van het restaurant is 5,75 meter in plaats van 5 meter; 

Deze punten zijn ten onrechte niet juist op de verbeelding vastgelegd. 

Wij stellen uw raad daarom voor de verbeelding aan te passen en deze punten als 

ambtshalve aanpassingen in het raadsvoorstel op te nemen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 



Gemeente Haarlemmermeer 
t.a.v. mevrouw A. Jong 
Postbus 250 
2130 HOOFDDORP 

Onze ref: 013035/EA Amsterdam, 11 april 2013 

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan de Hoek e.o. 

Geachte mevrouw de Jong, 

Bij nadere bestudering van de stukken gevoegd bij het raadsvoorstel tot vaststelling van 
bovengenoemd bestemmingsplan, kom ik tot mijn grote schrik toch nog 2 pun~jes tegen, die 
naar mijn mening niet goed in het plan vcrwerkt zijn. 

Op ons kavel aan de Vuursteen met bestemming H (horeca) staat 
huidige mast van 25 meter. Gaarne toevoegen. 

indicatie voor de 

Op ons kavel is de maximale bouwhoogte 5 meter. Ons pand is voor zover ik weet 5,75 
meter. 

Ik hoop dat dit nog vcrwerkt kan worden voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 

Met vri~~elijke groet, 
McDopald;s 1 ederland B.V. 

I J Erik/~9énl 
Projt,~1ana 1 • • Onroerend Goed 
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