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Datum
11januari 2017
Onderwerp Uitnodiging inloopuurtje A9 Badhoevedorp - Holendrecht,
bewoners Nieuwe Meer

Ons kenmerk
HB3174303
Bijlage(n)
Situatieschets nabij rotonde
afslag 6

Geachte heer/mevrouw,
De komende jaren worden de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere
verbreed. Dit doet Rijkswaterstaat om het aantal files te verminderen, de
noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid te vergroten.
Op 27 oktober 2016 organiseerde Rijkswaterstaat een informatieavond'in - .
Badhoevedorp over de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en knooppunt
Holendrecht. We hebben gemerkt dat de plannen nog vragen oproepen en kunnen
ons voorstellen dat u in gesprek wilt met mensen van de gemeente
Haarlemmermeer en Rijkswaterstaat.
I n gesprek
Wilt u weten hoe de nieuwe A9 eruit gaat zien en wat dat voor u betekent? U bent
van harte welkom tijdens het inloopuurtje op donderdag 2 februari tussen
19.30 en 21.00 uur in buurthuis Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294 in
Badhoevedorp/Nieuwe Meer). Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u bekijken op
welke manier we de A9 inpassen in de omgeving.
Ook in uw omgeving wordt de snelweg verbreed
De A9 krijgt tussen afrit 6 (afslag Aalsmeer) en knooppunt Holendrecht 4 in plaats
van 3 rijstroken. Hier gaat de verbrede A9 aansluiten op de omgelegde A9 rondom
Badhoevedorp (gereed voorjaar 2017). Daarnaast wordt de snelweg over een
lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd in Amstelveen. Eind 2019 wordt
gestart met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden, maar nu wordt al hard
gewerkt aan de voorbereidingen.

De rotonde bij de Ringvaart wordt ruim 100 meter verplaatst in de richting van de
Nieuwemeerdijk. Samen met de gemeente werkt Rijkwaterstaat het ontwerp
verder uit van de rotonde. De gemeente heeft daarnaast plannen in het kader van
het ringdijkbeleid om aanpassingen t e doen op de aansluiting van het fietspad, en
om maatregelen te treffen om spits- en vrachtverkeer dat de Ringdijk als
sluiproute gebruikt tegen t e gaan. Tijdens de inloopbijeenkomst zullen wij de
plannen verder toelichten en kunt u op- en aanmerkingen maken.
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Wij ontmoeten u graag op donderdag 2 februari.
Met vriendelijke groet,

Datum
11 januari 2017
Ons kenmerk
HE3174303

Kees Abrahamse
Omgevingsmanager A9 Badhoevedorp - Holendrecht
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