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8 bijlagen van het definitief ontwerp
Verbetering busverbinding tussen Amsterdam en Schiphol

Beste mevrouw, heer,
In augustus kreeg u van ons een brief over presentatie van het voorlopig ontwerp van het
project HOV Westtangent. We willen u in deze brief graag vertellen hoe het nu staat met de
plannen. En hoe u op de plannen kunt reageren.
We verbeteren de busverbinding HOV Westtangent.
Dit is de busverbinding tussen openbaar vervoer-knooppuntenAmsterdam Sloterdijk en het
busstation Schiphol Noord. Voor een kortere reistijd en betrouwbare dienstregeling komt er in
het verlengde van de Oude Haagseweg een nieuw viaduct over de Ag. Ook vervangen we de
Oude Haagsewegbrug over de Ringvaart door een nieuwe brug.
Het definitief ontwerp
Voor het gedeelte vanaf de Ringvaart tot aan het busstation Schiphol Noord is na het voorlopig
ontwerp, nu een definitief ontwerp gemaakt. Op de webpagina www.hov-westtannent.nl kunt u
bekijken hoe dit ontwerp eruitziet. Ook kunt u op de webpagina andere informatie vinden over
het project, zoals vragen en antwoorden. Het definitief ontwerp z i t als bijlage bij deze brief.
Geen gewone bijeenkomst vanwege Corona
Om omwonenden en betrokkenente informeren zouden we normaal gesproken een
informatiebijeenkomst organiseren. Door de coronacrisis is dit echter niet mogelijk. Daarom
organiseren we op maandag
van 19:OOuur tot 20:OOuur een videobijeenkomst.
Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot uiterlijk 14 december aanmelden via
infomhov-westtangent.nl. Zet bij uw aanmelding uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw
telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren. Het helpt ons in
de voorbereiding van de bijeenkomst als u in de aanmelding ook aangeeft wat u belangrijk vindt
en welke vragen u heeft.
De videobijeenkomst houden we met Microsoft Teams. Na aanmelding, krijgt u van ons een
bevestiging per e-mail met een link naar de digitale bijeenkomst en uitleg om in te loggen.
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