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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56917\3. Bestuur\6930 
Datum voorstel:   9 september 2016 
Datum collegevergadering:  12 september 2016 

Datum raadscommissie:  28 september 2016 
Datum raadsvergadering:   13 oktober 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. De Jong 

Behandelend ambtenaar:   Vincent Lommerse 
E-mailadres:   v.lommerse@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537295 

 
Agendapunt:  12d 
 

Openbare ruimte Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Kredietaanvraag realisatie deelproject Centrumplannen: 
 Hoofdstraat Zuid 

 

 

Wij stellen voor 

 
1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het deelproject 

Hoofdstraat-Zuid (Centrumplannen) van € 660.000,- en dit ten laste van de 
Algemene reserve te brengen. 

2. Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen. 
 
 

 

Inleiding 
De uitvoering van het programma Centrumontwikkeling (Centrumplannen) is in volle 
gang. De door de gemeenteraad in 2015 vastgestelde visiedocumenten hebben 

inmiddels geleid tot het voorbereiden, uitwerken en deels uitvoeren van een aantal 
projecten.  
 

Het project Hoofdstraat-Zuid is de afgelopen maanden voorbereid. Het betreft de 
herinrichting van de openbare ruimte van het deel Hoofdstraat dat gelegen is tussen de 
rotonde (entree Hoofdstraat-Zuid) en de brug over de Beek/Haven. Dit deel zal in 

dezelfde stijl en inrichtingsprincipes worden doorgetrokken als het recent gerealiseerde 
straatdeel van de Hoofdstraat ter hoogte van de Hoftuin. In de bijlagen treft u het 
schetsontwerp voor de herinrichting aan. Voor uw gemak hebben wij ook de inmiddels 

vastgestelde Detailhandelsvisie en de Visie Openbare Ruimte voor het Centrum 
bijgevoegd. 
 

Er zijn inmiddels diverse overleggen geweest met de bewoners en ondernemers in dit 
deel van het centrum. Het resultaat hiervan is dat er groot draagvlak bestaat voor het 
inrichtingsplan. Ideeën zijn waar mogelijk meegenomen in het plan. Het aantal 

parkeerplaatsen blijft gehandhaafd op het huidige aantal van 24. Verder zullen er onder 
andere twee locaties worden aangewezen waar terrassen kunnen worden gevestigd.   
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Bestaand kader/context 
 Detailhandelsvisie 
 Visie op de bebouwing 

 Visie op de openbare ruimte 
 Parkeerbeleidsnota (deelnota centrum) 
 Voorbereidingskrediet Centrumontwikkeling Hillegom 

 
Beoogd effect 
Het wegvak tussen de Hoftuin en de rotonde Leidsestraat-Hoofdstraat-Van den 

Endelaan wordt heringericht overeenkomstig de eerder vastgestelde uitgangspunten. 
 
Argumenten 

 Bij de entree naar de Hoofdstraat-Zuid vanaf de rotonde wordt het voor 
automobilisten duidelijker dat hier het centrum als verblijfsgebied begint. 

 De Hoofdstraat zal zich vanaf de rotonde beter profileren als historisch lint.  

 De rijbaan Hoofdstraat-Zuid wordt smaller en de stoepen aan beide zijden 
breder. De mogelijkheid van tweezijdig parkeren blijft aanwezig. Het aantal 
parkeerplaatsen blijft gehandhaafd. 

 Betere verblijfskwaliteit. 
 Beter vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. 
 Werkgroep verkeer is akkoord met de voorgestelde inrichting. 

  
Kanttekeningen 
Geen. 

 
Financiële consequenties 
De totale kosten van het project (inclusief voorbereiding en toezicht) worden geraamd 

op € 660.000. Dit project wordt gedekt uit de Algemene reserve. 
 
Aanpak / uitvoering / participatie 

Er hebben diverse overleggen met betrokken ondernemers en aanwonenden 
plaatsgevonden. Er vindt nog een afsluitende informatieavond plaats op 29 september 
2016. Eventuele suggesties voor verbetering uit deze informatieavond kunnen in 

principe nog in het ontwerp worden verwerkt. 
 
Duurzaamheid 

De inrichting voldoet aan de uitgangspunten van “Duurzaam Veilig”. 
 
Urgentie 

Hoog. Uitvoering zal plaatsvinden in de periode januari 2017 tot medio april 2017. 
 
Evaluatie 

n.v.t.  
 
Bijlagen / achtergrondinformatie 

- Schetsontwerp herinrichting Hoofdstraat Zuid 
- Detailhandelsvisie, vastgesteld d.d. 17-09-2015 
- Visie op de openbare ruimte, vastgesteld d.d. 17-09-2015 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 13 september 2016, 
 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 
 

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het deelproject 

Hoofdstraat-Zuid (Centrumplannen) van € 660.000,- en dit ten laste van de 
reserve Algemene reserve te brengen. 

2. Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen. 

 
 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 oktober 2016, 

 
 
 

 
de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


