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Onderwerp Inspraak op de concept- Nota van Uitgangspunten vervanging Sloterbrug  

Geachte heer, mevrouw, 
 
De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming 
van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal, 
wordt als verkeersonveilig ervaren en belemmert de verkeersdoorstroming. Beide gemeenten 
willen door het vernieuwen van de brug, de verkeersituatie op en in de directe nabijheid van de 
brug verbeteren.  
 
Hierdoor wordt het verkeersveiliger voor met name de fietser en voetganger en verbetert de 
doorstroming voor het autoverkeer. In de Nota van Uitgangspunten wordt de oplossingsrichting 
beschreven zoals we deze willen uitvoeren. 
 
Inspraak 
De beide gemeenten hebben de concept- Nota van Uitgangspunten voor de vervanging van de 
Sloterbrug op 12 juni vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 12 juni 2019 tot 
en met 24 juli 2019. 
 
Concept Nota van Uitgangspunten inzien  
De concept Nota van Uitgangspunten ligt van 12 juni 2019 t/m 24 juli 2019 ter inzage bij: 
• de afsprakenbalie van het Stadsloket, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam.  

Het Stadsloket is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.  
• in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, 2132 TZ in Hoofddorp. Op afspraak (één dag van te 

voren maken s.v.p.) via telefoonnummer 0900-1852 of via 
ondernemersplein@haarlemmermeer.nl 

• is ook te bekijken of te downloaden via Sloterbrug.nl 
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Reageren 
U kunt per e-mail of brief reageren. E-mail: Richt uw reactie (uiterlijk 24 juli 2019) aan 
info@sloterbrug.nl. Post: stuur uw reactie aan: Gemeente Haarlemmermeer, project 
Sloterbrug, t.a.v. dhr. Bram van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Vermeld bij uw reactie: 
inspraakreactie Nota van Uitgangspunten Sloterbrug 
 
Inloopbijeenkomst  
U kunt de stukken ook inzien en mondeling reageren tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 
25 juni in de Molen van Sloten: 
 
Datum: dinsdag 25 juni  
Tijd: 17.00 – 20.00 uur 
Plaats: Molen van Sloten, Akersluis 10 in Amsterdam 
 
 
Na de inspraakperiode 
Na 24 juli verwerken we alle reacties in een Nota van Beantwoording. Deze wordt openbaar 
gemaakt via de website en meegewogen bij de uitwerking van de definitieve Investeringsnota 
die dit najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer en Amsterdam ter 
besluitvorming. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het project vervanging Sloterbrug, kijk op Sloterbrug.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
      
Jarno Kamphuis     Badia Bentayeb 
 
Gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord,  Gebiedsmanager Osdorp en De  
Gemeente Haarlemmermeer   Aker, Sloten en Nieuw Sloten 

Stadsdeel Nieuw-West,  
Gemeente Amsterdam 
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