
Graag stellen we aan u voor… 
Het Nieuwe Noord.
Wonen aan de rand van de stad, omgeven door groen 
en met de voordelen van goede bereikbaarheid.

Gelegen tussen de Wijkermeerstraat, de N201 en de Hoofdweg ontwikkelen wij ‘Het Nieuwe Noord’. 
Op deze locatie staan momenteel bedrijfspanden, die plaats gaan maken voor ca. 600 appartementen. 

Benieuwd naar de plannen voor Het Nieuwe Noord?

U bent uitgenodigd voor de online informatiebijeenkomst 
‘Het Nieuwe Noord’ 

Dinsdag 23 maart 19:00 tot 20:00 uur

Wij vinden het belangrijk om u bij de plannen voor Het Nieuwe Noord te betrekken en de 
gelegenheid te bieden uw vragen én uw ideeën met ons te delen. Nu het stedenbouwkundig  
ontwerp gereed is, organiseren wij op dinsdag 23 maart van 19:00 tot 20:00 uur, een online 
informatiebijeenkomst. Samen met de gemeente Haarlemmermeer lichten we de gemeentelijke 
uitgangspunten en eisen en het stedenbouwkundige plan toe, ook zullen we ingaan op de wijziging 
van de verkeerssituatie. We horen ook graag van u. 

Bent u erbij?
We horen ook graag van u. Heeft u vragen of ideeën? Deel ze tijdens deze bijeenkomst met ons.  
Dit kan dan via whatsapp met een telefoonnummer dat u van te voren krijgt. 



Ontwikkeling ‘Het Nieuwe Noord’ 
‘Het Nieuwe Noord’ bestaat straks uit een mix van verschillende woningbouwsegmenten. De appartementen 
komen te liggen rondom een centrale groenvoorziening. Om een autoluwe en een groene woonomgeving te 
creëren komt er een overdekte parkeergarage en zijn er parkeerstroken. 

De ontwikkeling van ‘Het Nieuwe Noord’ vindt plaats in nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer.
Het doel van de gemeente is om het bedrijventerrein te transformeren naar een nieuw gemengd woongebied. 
In 2018 heeft de gemeente al een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Samen met belanghebbenden en 
betrokkenen zijn ze tot een ontwikkelstrategie voor Hoofddorp Noord gekomen, die door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Daarna hebben wij in 2019 een inloopbijeenkomst op locatie georganiseerd om het schetsplan
voor ‘Het Nieuwe Noord’ met u te delen.

Bereikbaarheid
Om de ca. 600 appartementen te kunnen realiseren en de bereikbaarheid  
te waarborgen, zullen er aanpassingen volgen aan de huidige infrastructuur. 
De afrit vanaf de N201 zal verlegd worden en de aansluiting op de 
Hoofdweg wordt aangepast door middel van een parallelweg. 
Daarnaast is het plan om de Wijkermeerstraat te ontdoen van het 
doorgaande vrachtverkeer en de weg na gedeeltelijke herinrichting 
te kenmerken als een 30 km/u weg. Ook deze plannen lichten wij 
tijdens de online informatiebijeenkomst uiteraard verder toe. 

Wilt u meer informatie?
Bezoek onze website hetnieuwenoord.nl. Hier houden we u op de 
hoogte van de ontwikkelingen rondom ‘Het Nieuwe Noord’. 
Heeft u vragen over de informatiebijeenkomst of het project? 
Dan kunt u contact met ons opnemen via hetnieuwenoord@evast.nl

 hetnieuwenoord.nl
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