
Motie

Nr.

Status verworpen

Voor: BlH, VVD, GL, D66, Co Jansen (7)
Tegen BBH, CDA, (11)

Motie voor de vergadering van de raad van: 17 september 2020

Agendanummer: Vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Reconstructie Nieuweweg

De raad,

overwegende dat

· De gemeente Hillegom de Nieuweweg wil herinrichten en hiertoe de 
voorbereidingen treft

· Een deel van de belanghebbende bewoners en ondernemers is geïnformeerd en in 
de gelegenheid is gesteld te reageren op het door de gemeente voorgelegde 
ontwerp;

· Een deel van hen niet is geïnformeerd en in de gelegenheid is gesteld te reageren
· De bewoners en ondernemers zich in meerderheid niet gehoord voelen

 van mening dat

· In het door het college vastgestelde ontwerp voor de weg onvoldoende rekening is 
gehouden met het speciale karakter en gebruik van de weg en met de hiermee 
samenhangende wensen en bedenkingen van bewoners en ondernemers.

· Het van belang is dat voor plannen als deze voldoende draagvlak is bij bewoners 
en ondernemers,

· Dit des te meer geldt voor deze weg die van groot belang is voor de aanliggende 
bedrijven

· Binnen de bestaande kaders voldoende mogelijkheden zijn om voor deze weg tot 
een maatwerkoplossing te komen die past bij het karakter en gebruik van deze 
weg en voldoende tegemoet komt aan de wensen en bedenkingen van de 
bewoners en ondernemers.

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college

• Voo
r de reconstructie van de Nieuweweg maatwerk toe te passen, rekening houdend 
met het speciale karakter en gebruik van de weg en de wensen en bedenkingen 
van de bewoners en ondernemers



• Hier
toe in dialoog te gaan met de belanghebbende bewoners en ondernemers

• Hier
bij creatief gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden zoals het 
afsluiten van de weg met uitzondering van bestemmingsverkeer en/of het 
toepassen van speciale drempels die geen hinder opleveren voor 
landbouwvoertuigen en/of door het aanpassen van navigatiesystemen

• Ald
us te komen tot een inrichting die voldoet aan de veiligheidseisen en voldoende 
draagvlak heeft bij de bewoners en ondernemers

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 17 september 2020,

Namens de fractie van

Bloeiend Hillegom, VVD, GroenLinks

A. Heemskerk L. Pijnacker D. Van Egmond

D66, 

R.I. Semrek


