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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 24 en 25 maart 2014 vindt in Den Haag de internationale Nuclear Security Summit (NSS) 

plaats. De NSS is een internationale top, met als doel nucleair terrorisme wereldwijd te 

voorkomen. Omdat vele wereldleiders de bijeenkomst zullen bijwonen, worden er 

uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Er komt een beveiligde corridor tussen 

Schiphol en Den Haag en de toegankelijkheid van het gebied rondom de Polderbaan wordt 

beperkt.  

 

Als omwonende van dit gebied wil ik u informeren over de verkeersmaatregelen tijdens deze 

dagen. De toegangswegen naar het gebied rondom de Polderbaan zijn rond de NSS 

afgesloten. Alleen bewoners en bedrijven in dit gebied krijgen toegang via een doorlaatpost 

van de politie. 

.  

Op 11 maart a.s. organiseert de gemeente  een informatie-/inloopbijeenkomst , waar ik 

de laatste stand van zaken over de gevolgen van de beperkende veiligheidsmaatregelen zal 

toelichten.  Ik nodig u van harte uit om deze bijeenkomst te bezoeken. Om  18.00 uur start 

de inloop, waarbij medewerkers van de gemeente en politie aanwezig zijn om uw vragen te 

beantwoorden. Om 19.00 uur zal ik een toelichting geven. Aansluitend kunt u uw individuele 

vragen stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente en politie. De 

bijeenkomst vindt plaats in het Novotel aan de Sloterweg 299 te Badhoevedorp.  
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Voor nadere informatie over de NSS kunt u terecht op: www.haarlemmermeer.nl/nss. Hier is 

een overzicht gegeven van de meest gestelde vragen.  

 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u in dat geval contact met ons op via 0900-1852 

of info@haarlemmermeer.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
drs. Th.L.N. Weterings  
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