
Geachte heer/mevrouw Verbeek,

Heemstede

De woningbouw en de daaruit volgende versterking van de N201 tussen de 
aansluiting N205 en het snelwegennet, mag niet leiden tot meer verkeer op de 
N201 ten westen van de N205, in en door Heemstede. Zou u kunnen duiden wat 
dit betekent voor de druk op de verbindingen met Heemstede? Graag krijgen we 
inzicht in de onderliggende rekenmodellen en de uitkomsten hiervan. Mogelijk 
biedt de N205 een antwoord op het opvangen van de te verwachten toename als 
gevolg van de woningbouwopgave in Haarlemmermeer.

Bereikbaarheid
In het Ontwerp Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 wordt aandacht besteed 
aan de ontwikkeling van mobiliteitsverbindingen in Haarlemmermeer. Het 
ontwikkelen van fietsverbindingen in de regio wordt door Heemstede 
aangemoedigd, stappen zijn immers gewenst in de mobiliteitstransitie.

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Verzenddatum 
Datum uw brief 
Ons kenmerk 
Onderwerp 
Bijlage(n)

Hierbij maakt de gemeente Heemstede van de gelegenheid gebruik 
om haar opmerkingen over de Ontwerp-Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 
kenbaar te maken.

Omgevingskwaliteit
De kwaliteit van de bestaande open landschappen wordt gewaardeerd en 
behouden. Het is goed om daarbij aan te sluiten bij de (open)ruimte van de 
omliggende gemeenten om zo nog meer landschappelijke kwaliteit te genereren. 
Het gebruik maken van het landschappelijke raamwerk als drager voor recreatieve 
routes kan ook een duurzame verbinding vormen met omliggende gebieden en 

Algemeen
Om te beginnen willen we aangeven dat het contact met de gemeente 
Haarlemmermeer als prettig, opbouwend en consistent ervaren wordt. In de nu 
voorliggende ontwerp-Omgevingsvisie zijn eerder besproken ambities en 
uitgangspunten voor de (her)ontwikkeling en het beeldkwaliteitsplan Ringvaart 
terug te vinden. De gemeente Heemstede blijft als buurgemeente graag goed 
aangehaakt bij de lopende en aanstaande ontwikkelingen in Haarlemmermeer, in 
het bijzonder die in het gebied van de 'Westflank' en tussen Cruquius en 
Zwaanshoek.
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Met vriendelijke groet, 
burgemeester „én wethouders,

Natuur & biodiversiteit
Inzet op het verhogen van de biodiversiteit is een ambitie die wij onderschrijven. 
We pleiten ervoor dat dit een groter geheel moet worden gezien. De gemeente 
Heemstede wil daarom graag aangehaakt blijven bij het uitzetten van grote lijnen 
om daarin samen met andere gemeenten in de regio op te trekken.

gemeenten. Bij toekomstige ontwikkelingen wil de gemeente Heemstede graag in 
een vroegtijdig stadium betrokken worden.

Ook op het gebied van ecologische verbindingen is de gemeente Heemstede zelf 
al gestart met een inventarisatie op kansrijke verbindingen. Deze verbindingen 
worden waardevoller wanneer deze grenzen van de gemeentes overschrijden en 
verschillende biotopen met elkaar verbinden. We pleiten ervoor dat binnen het 
NNN-netwerk met de regio gezamenlijk worden opgetrokken om meer impact te 
kunnen maken. Gemeente Heemstede draagt hier graag aan bij.

Heeft u vragen over de zienwijze?
Neem dan contact op via telefoonnummer 023 548 5876. II kunt ook een e-mail 
sturen naar qemeente@heemstede.nl met vermelding van zaaknummer 904886. 
Kijk voor meer informatie over uw zaak op www.heemstede.nl/mijnzaak.

mevr. mr. A.C. Nienhuis 
burgemeester

Kr' H.W. de Vos 

secretaris

Maatschappelijk voorzieningen
Heemstede heeft veel maatschappelijke voorzieningen, zoals de milieustraat 
sportvoorzieningen en (basis)scholen. Vanwege de nabijheid hiervan worden deze 
voorzieningen ook veelal gebruikt door inwoners van Haarlemmermeer. De 
gemeente Heemstede ervaart hiervan nu al druk. Met het tot ontwikkeling komen 
van de gebieden rond Cruquius en Zwaanshoek, zonder ook nadrukkelijk te 
investeren in eigen maatschappelijke voorzieningen, zal ongewenste extra druk op 
deze Heemsteedse voorzieningen toenemen. Daarmee zal ook het negatieve 
effect op de omgeving en de gebruikers van deze voorzieningen toenemen. Dit is 
niet wenselijk. Graag zien wij in uw reactie en de Omgevingsvisie
Haarlemmermeer 2040 terug wat de inzet van uw gemeente is om de 
omgevingskwaliteit van deze maatschappelijke voorzieningen gezamenlijk met ons 
te borgen.


