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In 2010 start het Projectbureau N201+ in opdracht van de provincie
Noord-Holland, samen met de gemeente Haarlem.ulermeer en de gemeente
Arnstelveen, met de aanl€g varrde aansluiting van deN201 (Fokkerweg,)op de
A9. Dit project is onderdeel van de aanleg van de nieuwe N201.

De aansluiting op de A9 ligt in uw dtuecte omgeving en daarom willen wij u

graag uitnodigen voor een inÍormahebijeenkomrt op donderdag 28 januaÍi 20r0

van 18,00 tot 20.00 uuÍ.

Tijdens deze inloopavond geven wij uitleg over de werkzaamheden en de

planning van deze werkzaamheden. Ook kunt u aan de hand van tekeningen het

ontwerp bekilken van dit hacé van de nieuwe N201. Uiteraard is er voor u de

gelegenheid om uw vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats in:

BedrijÍslestaÍ-rant Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1, Amslelveen.

VanaÍ 14 januari 2010 ligt het ontwerpbestemmingsplan 4 weken ter visie. Dit

bestemmingsplan voorziet in de aanleg van de nieuwe oprit naar de A9 en de

bijbehorende verkeerswiizigingen. Het is tijdens de inloopavond niet mogelijk

om zienswijzen ín te dienen op dit bestemmingsplÀn. Deze kunt u tijdens de

termijn vaÍI de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk

indienen bij:
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Gemeente AÍnstelveen

College van B&W

T.a.v. aÍdeling ROP
Postbus 4

1:180 BA Amstelveen

De gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer zijn nauw bij de aanleg van de

oprit A9 behokken. De gemeente Amstelveen is verantwooldelijk voor de

bestemmingsplanprocedure en voor het afgeven van vergumingen die nodig

zijn om de oprit te kunnen realiseren. Vertegenwoordigers van de beide

gemeenten en v;m de provincie zijn op de inloopavond aanweziS om vragen te

beantwoorden.

We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Nooïd-Holland
namens dezer!

RikBolderheij,
Hoofd Ruimtelijke Ordening en

Projecten gemeente Arnstelveen

ir. G.A.M. Nootebos,
Projectdirecteur N201+


