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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 16 mei 2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren T.P. 

Adamse (D66), W. de Bock (CDA), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers 

(BBH), S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief), A.J. van Heusden (VVD), 

J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), 

A. de Jong (BBH), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA), 

F.J. Roelfsema (Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

Aanwezige wethouders: de heren I.A.M. ten Hagen, G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk 

 

Afwezig: de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom) en T.M. van 

Haaster (VVD) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer De Bock aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad verdaagt agendapunt 8 (Planontwikkeling HD-plein Zuid) naar een 

volgende vergadering en besluit in plaats hiervan als punt 8 een motie van de 

fractie van D66 e.a. over Aanpassen beeldkwaliteitsplan Centrum en 

Welstandsnota te behandelen. 

De raad voegt agendapunt 7a toe ter behandeling van een motie van de 

fractie van het CDA e.a. over de binnentuin van Goed Wonen. 

De raad voegt agendapunt 11a toe ter behandeling van een motie van de 

fractie van de PvdA e.a. over de Duinpolderweg. 

De raad stelt de agenda met deze wijzigingen vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Mevrouw Outersterp spreekt in over een handtekeningenactie over parkeren in het 

centrum. Zij overhandigt de handtekeningen aan de voorzitter. 

Mevrouw Van der Laan spreekt in over wensen van winkeliers rond het Henri 
Dunantplein en de Hoofdstraat. Zij heeft de wensenlijst aan de raadsleden 

uitgereikt. 

De heer Franken spreekt in over overlast door de speelplek in de binnentuin van 

Goed Wonen (Prins Hendrikstraat/Emmastraat). 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het beboeten van een orgelman bij het 

bloemencorso. Deze worden beantwoord door burgemeester Broekhuis. 

Mevrouw Van Dijk stelt vragen over de Duinpolderweg. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen. 
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5. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 14 maart 2013, het 

verslag van de informatiebijeenkomsten van 21 maart 2013 en de 

raadsvergadering van 4 april 2013. 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

Naar aanleiding van het verslag van de informatiebijeenkomst van 21 maart 2013 

zegt wethouder Van Rijnberk toe de websites van organisaties zoals HiPro en IRH 

uiterlijk half juni dit jaar te linken aan de website van de gemeente. 

De raad plaats de toezegging dat de beheerder van de Vosse- en Weerlanerpolder 

om een presentatie gevraagd wordt over zijn beheerplannen, opnieuw op de 

actielijst. 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

De heer Van Loenen stelt een aanvullende vraag over de gevaarlijke-stoffenroute. 

Deze wordt door burgemeester Broekhuis beantwoord. De heer Broekhuis zegt toe 

na overleg met de veiligheidsregio schriftelijk antwoord te geven op de vraag of 

de kortste route ook de veiligste is. 

De heer Van Trigt stelt een aanvullende vraag over woninginbraken. Deze wordt 

door burgemeester Broekhuis beantwoord. De heer Broekhuis zegt toe het 

onderwerp buurtpreventie in het politieoverleg te bespreken en er na overleg met 

buurgemeenten bij de raad op terug te komen. 

 

7a. Motie Inrichting binnentuin project Goed Wonen fase 1 

De heer Van Trigt dient namens de fracties van CDA, Hillegom Progressief en 

Roelfsema een motie in (zie bijlage). 

Wethouder Ten Hagen zegt toe in gesprek te gaan met bewoners, STEK en politie 

over de door bewoners ervaren overlast van spelende kinderen en jongeren. Als er 

keuzes gemaakt moeten worden legt hij deze aan de raad voor. 

De heer Van Trigt trekt namens de indieners de motie in. 

 

8. Planontwikkeling HD-Plein Zuid 

Dit voorstel is verdaagd naar een volgende vergadering. In plaats hiervan wordt 

behandeld: 

Motie Aanpassen Beeldkwaliteitsplan Centrum en Welstandsnota 

Mevrouw Snuif dient namens de fracties van D66, PvdA, Bloeiend Hillegom, VVD, 

BBH en Hillegom Progressief een motie in (zie bijlage). 

De raad neemt de motie aan. De fracties van CDA en Roelfsema zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

 

9. Principeverzoek herontwikkeling locatie De Wit transport 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Beleidsnota Sport 2013-2016 ‘Sporten in Hillegom’ 

Wethouder Kleijheeg zegt toe de resultaten van de gezondheidspeiling van 

oktober 2012 door de GGD aan de raad ter inzage te geven zodra ze beschikbaar 

zijn. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

- Mevrouw Snuif verlaat de vergadering in verband met haar persoonlijke 

betrokkenheid bij agendapunt 11. 

 

11. Scenario’s sportpark Zanderij 

De heer Jansen legt een stemverklaring af. 
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Mevrouw Van Vliet legt namens de fractie van Hillegom Progressief een 

stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

- Mevrouw Snuif keert terug in de vergadering. 

 
11a. Motie Duinpolderweg 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA en D66 een motie in (zie 

bijlage). 

Na discussie wijzigt mevrouw Van Dijk de motie namens de indieners. 

De raad neemt de gewijzigde motie unaniem aan. 

 

12. Hamerstukken: 

12a. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand van de Intergemeentelijke Sociale 

 Dienst Bollenstreek 2013 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12b. Vaststelling postzegelbestemmingsplan Heereweg 1 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:37 uur.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Inrichting binnentuin project Goed Wonen fase 1 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, Hillegom 

Progressief en Roelfsema 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat  

- de verkoop van woningen in het project Goed Wonen fase 1 is gestart in april 

2010; 

- met potentiële kopers/huurders van een woning in het project Goed Wonen fase 

1 altijd is gesproken over een mooie groene binnentuin; 

- er tot ver in 2011 door STEK en de verkopende makelaar nooit is gesproken over 

het aanbrengen/aanleggen van diverse speelattributen in de binnentuin; 

- STEK op 14 september 2011 via een e-mail aan (een van) de bewoners het 

volgende laat weten: „Zoals bekend heeft de gemeente met STEK een 

overeenkomst opgesteld waarin eisen worden gesteld aan het binnenterrein van 

het pand‟; 

- STEK in dezelfde e-mail tevens schrijft: „Het is jammer dat er vanuit de verkoop 

een verkeerd beeld is ontstaan over de tuin. Wij hadden de makelaar beter 

kunnen inlichten over de eisen van de gemeente‟; 

- de hierboven vermelde overeenkomst, de grondruilovereenkomst tussen STEK en 

de gemeente betreft die al op 6 mei 2009 is getekend; 

- de gemeente in een brief van 3 februari 2012 over de inrichting van het 

speelterrein Julianastraat aangeeft op zoek te zijn naar goede plekken voor 

speelterreintjes waarbij aangegeven wordt dat dit plekken moeten zijn waar geen 

woningen dichtbij staan; 

- de speelgelegenheid die nu op het binnenterrein van het project is gerealiseerd 

10 meter uit de gevel van de bebouwing ligt; 

- er door de bewoners veel overlast door spelende kinderen maar ook oudere 

jeugd wordt ervaren; 

- de waarde van de woning van (een van) de bewoners met € 100.000,- is gedaald, 

van oordeel dat 

- de (of in ieder geval veel) kopers, door STEK of de verkopende makelaar, niet of 

niet volledig geïnformeerd zijn over de tussen STEK en de gemeente Hillegom al 

op 6 mei 2009 gemaakte afspraak dat de binnentuin met diverse speelattributen 

moest worden ingericht; 

- veel bewoners van het project als gevolg van de huidige inrichting van de 

binnentuin nu niet het woongenot ervaren dat zij verwacht hadden op het 

moment dat zij de woning kochten of huurden; 

- de huidige inrichting van de binnentuin namelijk leidt tot overlast van spelende 

kinderen en overlast van oudere jeugd;  

- zij om die reden nu buiten hun schuld een fors in waarde gedaalde woning in 

bezit hebben; 

- de spelende kinderen niet veel te verwijten valt omdat de speelgelegenheid 

uitnodigt tot spelen en daarmee gepaard gaand geluid; 

- de overlast een gevolg is van het feit dat de binnentuin niet voldoet aan de eis 

van de gemeente dat speelplekken gerealiseerd kunnen worden op plekken 

„waar geen woningen dichtbij staan‟; 

- bij hoogbouw deze eis nog strikter zou moeten worden gehanteerd vanwege de 

weerkaatsing en het galmen van geluid; 

- de gemeente Hillegom als eigenaar van de binnentuin maatregelen zou moeten 

nemen om de overlast voor de bewoners op te heffen waardoor het woongenot 

weer toeneemt, 
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verzoekt het college 

- een onderzoek onder de bewoners van het project te houden naar de overlast die 

zij ervaren als gevolg van de huidige inrichting van de binnentuin. Onderdeel van 

dit onderzoek zou ook een overleg tussen de gemeente, de politie, STEK en de 

bewoners moeten zijn; 

- de uitkomsten van dit onderzoek (waaronder het overleg tussen de gemeente, de 

politie, STEK en de bewoners) te gebruiken om, als de uitkomst van het 

onderzoek daarom vraagt, te komen tot een inrichting van de binnentuin die 

geen overlast en waardedaling van de woningen tot gevolg heeft; 

- de uitkomsten van het onderzoek, en als het enigszins kan ook de te nemen 

maatregelen, binnen 2 maanden aan de gemeenteraad te rapporteren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Aanpassen Beeldkwaliteitsplan Centrum en Welstandsnota 

Ingediend door mevrouw Snuif namens de fracties van D66, PvdA, Bloeiend 

Hillegom, VVD, BBH en Hillegom Progressief 

 

Tekst motie 

 

De raad, 

van mening dat 

- de raad met het vaststellen van het Koersdocument economie en toerisme op 11 

april 2013 de uitgangspunten heeft vastgelegd voor het economisch en 

toeristisch beleid voor de jaren 2013 – 2020; 

- de raad met het aannemen van de motie “Koersdocument economie en toerisme, 

kwaliteit openbare ruimte centrum” van 11 april 2013, heeft vastgelegd dat de 

historische opbouw en karakteristieke elementen, die de unieke kwaliteiten van 

het centrum vormen, de kaders dienen te zijn voor lopende en komende 

projecten in de historische kern als bedoeld in de Welstandsnota; 

- het voor de uitstraling en het imago van Hillegom niet langer wenselijk is dat 

binnen het centrum verschillende welstandscriteria worden gehanteerd; 

- de ruimtelijke ordening en het inrichten van de openbare ruimte, inclusief 

parkeren, ondersteunend moeten zijn aan economie en toerisme, 

overwegende dat 

 op blz. 28 van het Koersdocument de ontwikkellijnen voor lopende projecten zijn 

vastgesteld; 

 de bestaande kaders, het Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Centrum van 

11 juli 2002 en de Welstandsnota (2011), deels niet voldoen aan de 

uitgangspunten en kaders die zijn vastgelegd in het Koersdocument en de motie 

van 11 april 2013; 

 het Beeldkwaliteitsplan en de Welstandsnota de basis vormen voor de 

bestemmingsplannen, 

van oordeel dat 

 de bestaande kaders met het Koersdocument en de motie als input, voor zover zij 

niet voldoen aan de uitgangspunten, herijkt moeten worden; 

 de procedure voor het bestemmingsplan Centrum hierdoor niet vertraagd mag 

worden, aangezien dit een uitsluitend conserverend bestemmingsplan betreft, 

roept het college op 

 zo spoedig mogelijk het Beeldkwaliteitsplan Centrum en de Welstandsnota aan te 

passen aan de hiervoor genoemde uitgangspunten van het Koersdocument en van 

de motie van 11 april 2013 inzake de openbare ruimte en aan de raad ter 

besluitvorming voor te leggen; 

 de raad voor te stellen de dekking van de kosten hiervan, die geraamd worden op 

€ 40.000,-, ten laste te brengen van een eventueel positief rekeningresultaat, de 

algemene reserve of de gereserveerde middelen voor het Henri Dunantplein; 
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 ontwikkelplannen in het centrum vervolgens aan het aangepaste 

Beeldkwaliteitsplan en de aangepaste Welstandsnota te toetsen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Duinpolderweg 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA en D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat  

- in de „Visie op vervolgaanpak Duinpolderweg‟ van 12 maart 2013, die wij in 

antwoord op onze motie van 7 februari 2013 mochten ontvangen, staat dat het 

proces rond de Noordelijke Ontsluiting Greenport, oftewel Duinpolderweg, in een 

afrondend deel van de planfase komt met als eindpunt een voorkeursvariant in 

2014; 

- in dezelfde visie de stuurgroep als opdrachtgever in de planfase wordt genoemd 

en dat de gedeputeerde ervan uitgaat dat de stuurgroepleden namens hun 

organisatie spreken; 

- gedeputeerde aangeeft dat de organisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep 

intern regelen hoe zij hun stuurgroeplid voeden; 

- in Hillegom geen afspraken zijn gemaakt over terugkoppeling van informatie 

over de Duinpolderweg in brede zin, noch over terugkoppeling vanuit de 

stuurgroep; 

- in Hillegom geen afspraken tussen raad en zijn vertegenwoordiger in de 

stuurgroep zijn gemaakt om vanuit de raad gevoelens mee te geven, 

van mening dat 

- nu het moment is gekomen om als Hillegomse raad een actievere rol te spelen,  

verzoekt het college 

- relevante informatie met betrekking tot procesgang en besluitvorming rond de 

Duinpolderweg vanaf heden actief aan de raad terug te koppelen; 

- te zoeken naar een manier om de raad structureel in de gelegenheid te stellen 

voorafgaand aan de stuurgroepvergaderingen kennis te nemen van de agenda en 

op essentiële onderwerpen een zienswijze aan ons stuurgroeplid mee te geven; 

- met ingang van de eerstvolgende stuurgroepvergadering te starten met een 

structurele terugkoppeling aan de raad 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

In het dictum geschrapt 

- te zoeken naar een manier om de raad structureel in de gelegenheid te stellen 

voorafgaand aan de stuurgroepvergaderingen kennis te nemen van de agenda en 

op essentiële onderwerpen een zienswijze aan ons stuurgroeplid mee te geven; 

 


