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Onderwerp Vervolg regionale bijeenkomst ‘’Samen werken aan 
Bereikbaarheid” op 13 oktober jl.  

 

Beste collega raadsleden, 
 
In de bijeenkomst “Samen werken aan Bereikbaarheid” op 13 oktober jl. hebben wij met elkaar gesproken 
over de “Bereikbaarheid Bollenstreek, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer”. Dit was een succesvolle 
bijeenkomst. De leden van de raadswerkgroep Bereikbaarheid Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer, hebben dit ook zo ervaren en kijken terug op een bijeenkomst waarin letterlijk en 
figuurlijk met alle betrokken gemeenteraden is gewerkt aan verbinding. Wij hebben na de bijeenkomst ook 
positieve reacties mogen ontvangen van verschillende raadsleden en bestuurders.  
 
Wij willen het initiatief zeker voortzetten en gaan ervan uit dat de nieuwe gemeenteraden met dezelfde 
energie aan de slag willen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Wij 
hebben op 4 januari 2022 een brief mogen ontvangen van raadsleden uit de gemeente Hillegom met een 
aantal suggesties voor het vervolg. Het feit dat gemeenteraden op deze manier met elkaar willen werken 
aan oplossingen voor de problemen die we al zo lang met elkaar ervaren, vinden wij bijzonder positief en 
biedt perspectief voor de toekomst.  
 
In de bijlage van deze brief hebben wij onze reactie opgenomen op de suggesties die de raadsleden van de 
gemeente Hillegom hebben gedaan. Bij deze brief is een concept overzicht gevoegd van 
gemeenschappelijk gevoelde knelpunten per gebied, die wij op basis van de voorgesprekken en de 
regionale bijeenkomst hebben opgesteld.  Wij vernemen graag uw eventuele opmerkingen, aanvullingen 
en vragen hierop. Wij gaan in het overzicht uit van dezelfde verdeling als gebruikt in de bijeenkomst.  
 
Voor de volledigheid sommen we de deelgebieden nog even op, met daarachter de betrokken 
gemeenteraden:  

• Noord (gebied rondom Cruquiusbrug en N201, N205): gemeenteraad Haarlem, gemeenteraad 

Haarlemmermeer, gemeenteraad Heemstede. 

• Midden (gebied rondom Bennebroekerbrug en N208): gemeenteraad Bloemendaal, 

gemeenteraad Haarlemmermeer, gemeenteraad Heemstede, gemeenteraad Hillegom.  

• Zuid (gebied rondom de Lisserbrug, Elsbroekerbrug, A44, N207, N208, N443): gemeenteraad 

Haarlemmermeer, gemeenteraad Hillegom, gemeenteraad Lisse, gemeenteraad Noordwijkerhout, 

gemeenteraad Teylingen. 

 



 
 
 
Wij willen voorstellen om per deelgebied een gezamenlijke opdracht te formuleren, en deze vervolgens in 
de betrokken gemeenteraden te laten bekrachtigen. Hierdoor kunnen de betrokken bestuurders en 
ambtelijke organisaties verder met het concretiseren van oplossingen. Het opstellen van een motie per 
deelgebied, zien wij als een goed instrument om het vervolg op een politiek correcte wijze te verankeren.  
 
Wij zullen het initiatief hiertoe zo spoedig mogelijk oppakken en meenemen in onze overdracht naar de 
nieuwe raad. Wellicht kunt u dit ook meenemen in uw overdracht naar uw nieuwe raad na de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Tot slot willen wij u nogmaals bedanken voor de positieve bijdragen. Het feit dat gemeenteraden op deze 
manier met elkaar willen werken aan oplossingen voor de problemen, die wij al zo lang met elkaar ervaren, 
vinden wij bijzonder positief en biedt perspectief voor de toekomst.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Namens de raadwerkgroep Bereikbaarheid Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer, 
 
Erik van der Peet 
Katrijn Kliphuis 
 
 
 
 
 
Bijlage:  

• reactie op brief aan raadsleden gemeente Hillegom  

• concept overzicht knelpunten opgehaald tijdens de bijeenkomst van 13 oktober 2021. 

 



 


