
   
 

 

 Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 
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2130 AG  Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852            

Telefax 023 563 95 50            

 
Cluster Gebieds- en Relatiemanagement  

Contactpersoon Hannie van den Bosch  
Doorkiesnummer 0900 – 1852  

Uw brief  Verzenddatum  
Ons kenmerk X2016.22882 14 juni 2016 

Bijlage(n) geen  
Onderwerp Uitnodiging inloopbijeenkomst diverse projecten 

Rijsenhout 
 

Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
Er staat een aantal verschillende projecten, voor aanpassing van de openbare ruimte, in 
Rijsenhout op de agenda (ingepland voor 2016).  
Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die eveneens voor Rijsenhout van belang zijn  
waarover we u, in samenspraak met de betreffende bedrijven, de dorpsraad en leden van de 
regiegroep Rijsenhout, graag willen informeren. 
 
Besloten is om een gezamenlijke inloopbijeenkomst te organiseren waarbij  medewerkers 
van de gemeente aanwezig zijn om een toelichting te geven en eventuele vragen te 
beantwoorden.    
 
Graag nodigen wij u uit om tijdens deze inloopbijeenkomst de diverse plannen te komen 
bekijken en over de ontwikkelingen geïnformeerd te worden. U bent van harte welkom op:  
 

Woensdag 29 juni a.s. tussen 19:00 en 21:00 uur 
in Dorpshuis De Reede, Schouwstraat 14 te Rijsenhout 

Projecten 
• Aalsmeerderweg - aanbrengen nieuwe asfaltlaag en verwijderen enkele drempels 

  (noordkant vanaf de kruising Bennebroekerweg) 
• Bennebroekerweg - reconstructie  bestaande uit fundering en asfaltvervanging 

  (gedeelte vanaf kruising Aalsmeerderweg tot aan het viaduct A4) 
• Den Adelzwet  - aanbrengen nieuwe asfaltlaag 
• Konnetlaantje - aanbrengen slijtlaag, bestraten parkeerterrein en aanpassing groen 
• Waterplan   - aanleg drainage in diverse straten 
• Detectieonderzoek - detectie en sanering van het voormalig schijnvliegveld  

  Ruygenhoek (deelplan 4 Primaviera) 
• Centurionterrein - sloop diverse opstallen in de Schouwstraat en Bennebroekerweg 
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• Pampusstraat - renovatie groenvakken en aanleg wandelpad hondenloslooproute 
• Schouwstraat - aanpassing groen bij school/brandweer 
 
Ontwikkelingen 
• Schenkeveld  

Tomaten B.V. - ter visie legging omgevingsvergunning glastuinbouw deelplan 4  
• Snel Internet - inventarisatie door SGN van behoefte internet (bereik/snelheid) 
• Groeninrichting - voorlopig ontwerp groene strook deelplan 4 op basis van inbreng  

     bewoners 
• De Meerlanden - duurzame ontwikkeling afvalscheiding 
• Ruimtelijke  

economische Visie - stand van zaken (met name voor degenen die niet in de  
     gelegenheid zijn om de avond van 23 juni te bezoeken) 
 

Uitgebreide informatie 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de inloopbijeenkomst te komen of wilt u de 
uitgebreide informatie inclusief eventuele tekeningen van de projecten alvast bekijken, dan 
kunt u deze vanaf 27 juni a.s. terugvinden op de gemeentelijke website 
www.haarlemmermeer.nl/werkzaamheden onder “inloopbijeenkomst Rijsenhout”.  
 
Uitvoering werkzaamheden 
Een aantal weken voor aanvang van de werkzaamheden van de diverse projecten, worden 
de direct omwonenden nader geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden, 
bereikbaarheid en geplande uitvoeringsdata. 
 
Contact 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Peter de Waard via telefoonnummer 
0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v. inloopbijeenkomst Rijsenhout. 
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeente Haarlemmermeer,  
namens deze,  
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid,  
 
 
 
Hannie van den Bosch  
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