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Dit is een nieuwsbrief van de Wijkraad Toolenburg. De Wijkraad bestaat uit bewoners van de 
wijk, die op vrijwillige basis naar Gemeente en omgeving optreden als vertegenwoordiging 
van de wijkbelangen. De Wijkraad probeert daarmee een klankbord te zijn voor Gemeente, 
bewoners en omgeving.   
 
In deze nieuwsbrief zijn QR-codes opgenomen zodat informatie gemakkelijker beschikbaar 
is.    
 
Aanleiding tot deze nieuwsbrief is de door de gemeente op initiatief van de Wijkraad 
Toolenburg georganiseerde inloopavond op 18 oktober in De Amazone m.b.t het 
Verkeersstructuurplan Hoofddorp (VSP). De informatieavond was belegd om omwonenden 
te informeren over de mogelijke aanleg van de Toolenburgerweg. In het 
Verkeersstructuurplan is die weg gepland langs de bestaande busbaan en loopt van de 
Nieuwe Bennebroekerweg naar winkelcentrum Toolenburg. 
 
 

Verkeerstructuurplan Haarlemmermeer (VSP) 
Het Verkeerstructuurplan is door de Gemeente voorbereid maar nog niet vastgesteld. 
De Gemeente wil graag reacties op dit plan horen. Daarvoor was er op 5 oktober een 
inloop-informatiemoment in het Cultuurhuis waarbij ook een vertegenwoordiging van 
de Wijkraad aanwezig was.  
 
Op basis van dat bezoek en de impact die daar bevestigd werd, heeft de Wijkraad het 
initiatief genomen voor een extra inloop-informatieavond en is dat breed gaan 
communiceren via een nieuwsbrief en op sociale media. Al snel bleek dat er veel 
belangstelling bestond voor deze inloopavond en werden berichten uitgebreid gedeeld in de 
wijk.  
 
In Wijkcentrum De Amazone vond 18 oktober de informatieavond plaats. Gemeente en de 
Wijkraad waren hierbij aanwezig.  Helaas viel deze bijeenkomst in de herfstvakantie maar de 
opkomst was niettemin enorm.  
 
Bijna 180 bezoekers woonden de bijeenkomst bij. De conclusie was dat de Toolenburgerweg 
veel impact heeft op en commotie geeft in de wijk. De eerste bezorgde signalen van 
omwonenden richting Gemeente lieten aan duidelijkheid niets te wensen over.  
 
Er was bijzonder veel belangstelling voor de uitleg op de panelen. Er leefden veel vragen. 
Opzet was iedereen een kans te geven zich goed te laten informeren maar door de drukte 
konden helaas niet alle vragen gesteld worden. Het nadeel van zoveel aanwezigen was ook 
dat niet iedereen alles heeft kunnen horen. Dat betreurt de Wijkraad maar was op dat 
moment niet meer oplosbaar. 
 
De Wijkraad bedankt de bezoekers, de mensen van de Gemeente en de medewerkers van de 
Amazone voor het begrip en het soepel laten verlopen van de avond. 
 

Website Gemeente 
VSP 

http://www.wijkraad-toolenburg.nl/
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Belangrijk: Zienswijze indienen voor 11 november 17.00 uur   
 
In het gemeentelijke proces is het heel belangrijk dat via de website van de Gemeente 
een reactie ofwel zienswijze wordt ingediend.   
 
Dat kan via: https://haarlemmermeergemeente.nl/reactie-op-verkeersstructuurplan-
hoofddorp/formulier  
 
De Gemeente Haarlemmermeer is verplicht om op de zienswijzen in te gaan en met 
een antwoord te komen. Belangrijk is bij de reactie ook het eigen emailadres in te vullen, 
dan volgt een reactie met een volgnummer en een persoonlijke reactie. Op de website van 
de Gemeente en op de reactiepagina op het verkeersstructuurplan staat meer informatie.   
 
In overleg met de Gemeente Haarlemmermeer is besloten de inleverdatum uit te stellen tot 
11 november 17.00 uur aanstaande in plaats van 28 oktober. Dit geeft iets meer tijd om tot 
een juiste zienswijze te komen.   
 
Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief van de Wijkraad over dit onderwerp. Als er meer 
nieuws te melden is, gebeurt dat via de website of Facebook (Wijkraad Toolenburg)  
 
Versterking van de Wijkraad  
 
De Wijkraad zoekt nieuwe leden en maakt graag van de gelegenheid gebruik om te vragen of 
er wellicht wijkbewoners zijn die belangstelling hebben om toe te treden tot de Wijkraad.    
 
 

Links: 

Verkeersstructuurplan: https://haarlemmermeergemeente.nl/en/node/13888  

Zienswijze indienen: https://haarlemmermeergemeente.nl/reactie-op-

verkeersstructuurplan-hoofddorp/formulier 

 

Wijkraad Toolenburg: https://www.wijkraad-toolenburg.nl/  

 

 

Zie ook: openbare Facebook Groep Toolenburgerweg 

https://www.facebook.com/groups/toolenburg/?ref=share 
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