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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 26 september vanaf 
17.00 uur. De locatie is Jupiterstraat 160 in Hoofddorp. We informeren u dan over de 
plannen voor de nieuwe woonwijk Hyde Park. 
 
Hyde Park 
De Haarlemmermeerse gemeenteraad stemde 19 juli jl. in met het Stedenbouwkundig 
Plan van Hyde Park en geeft daarmee toestemming voor de transformatie van het 
verouderde kantorengebied Beukenhorst-West. Het gebied verandert de komende jaren 
in een moderne wijk met 3.500 tot 4.000 woningen. Daarmee geeft dit plan invulling aan 
een grote behoefte aan woningen in Haarlemmermeer en omgeving en wordt de route 
tussen het station en het centrum aantrekkelijker gemaakt.  
 
Hyde Park is een groot project, waarin veel partijen samen gaan bouwen aan een nieuwe 
Hoofddorpse wijk. Dat vraagt een goede planning en coördinatie van alle procedures en 
bouwactiviteiten. De verwachting is dat de ontwikkelingen vijf jaar in beslag gaan nemen. 
De werkzaamheden worden centraal gecoördineerd door gebiedsontwikkelaar Hyde 
Park. Binnenkort gaat de eerste sloopfase van start. Dat betreft de blokken op de hoek 
van de Kruisweg en het Planetenpad. De direct omwonenden ontvangen hier nog 
specifieke informatie over.  
 
Inloopbijeenkomst 
Voordat we echt van start gaan met de (sloop)werkzaamheden, nodigen ontwikkelaar 
Hyde Park en de gemeente u graag uit voor een inloopbijeenkomst. Hier kunt u de 
plannen voor Hyde Park nog eens bekijken en lichten we nader toe wat dat betekent voor 
de omgeving. Daarnaast vertellen we u meer over de fasering van de werkzaamheden en 
welke informatiekanalen over de werkzaamheden u tijdens deze periode kunt 
raadplegen. Er is uiteraard ook gelegenheid om uw vragen aan ons te stellen. 



 
 
 
 

 

Ons kenmerk   

Volgvel 2  

Datum:   26 september 2018 
Tijd:   inloop van 17.00 tot 19.30 uur 
Locatie:  kantoor Hyde Park, Jupiterstraat 160, Hoofddorp 
 
Op de hoogte blijven 
De sloop- en bouwwerkzaamheden gaan helaas voor hinder zorgen. Wij doen onze 
uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden en u tijdig te informeren over 
werkzaamheden die mogelijke hinder geven. Als er in uw directe omgeving 
bouwwerkzaamheden plaatsvinden, waarvan u mogelijk hinder ervaart, dan informeert de 
aannemer u hierover per brief. Daarnaast is er een website ontwikkeld door Hyde Park, 
waarop u alle informatie kunt vinden over de geplande werkzaamheden en 
ontwikkelingen over de wijk in wording. Via deze website kunt u zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op hoogte van het werk in uitvoering. 
 
Contactinformatie 
Heeft u een vraag of een klacht over de bouwwerkzaamheden, dan kunt u Hyde Park 
bereiken via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer.  
 
Website:   www.bouwenaanhydepark.nl 
E-mail:    info@bouwenaanhydepark.nl  
Telefoonnummer:  023 2013 020 (bereikbaar op werkdagen) 
 
Over enige tijd gaat het Informatiecentrum van Hyde Park ook open, via de 
bovenstaande website en de online nieuwsbrief wordt dit dan bekend gemaakt.   
 
Heeft u een vraag aan de gemeente over de plannen voor Hyde Park, dan kunt u contact 
opnemen met Floris Taphoorn (floris.taphoorn@haarlemmermeer) of Aafke Kaspers 
(aafke.kaspers@haarlemmermeer.nl.  
 

Wij hopen u te ontmoeten op woensdag 26 september. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Projectmanager     Gebiedsontwikkelaar 

Aafke Kaspers     Catharina Klandermans 

Gemeente Haarlemmermeer   Hyde Park  
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