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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 21 mei 2015 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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

Hillegom), J.A. Ringelberg (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-

Schoorl (CDA) en A. van Vliet (GroenLinks, tot punt 2b) en de heren 

T.P. Adamse (D66), S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van 

Egmond (GroenLinks, vanaf punt 2b), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de 

Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend 

Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), J.A. van Rijn (BBH), A.L.J. 

Slobbe (BBH), F.Q.A. van Trigt (CDA) en F.R. Vrijburg (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren I.A.M. ten Hagen en A. de Jong 

 

Afwezig: mevrouw M.T.B.M. de Wit (BBH) en wethouder F.J. Roelfsema 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 3a toe ter behandeling van een motie van de fractie 

van Bloeiend Hillegom. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

2a. Afscheid raadslid mevrouw A. van Vliet 

De voorzitter, de heer Van Heusden en de heer Van Egmond spreken mevrouw Van 

Vliet toe. Mevrouw Van Vliet spreekt een slotwoord. 

 

2b. Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

De Commissie onderzoek geloofsbrief verklaart dat zij de stukken in orde 

heeft bevonden. 

De raad besluit de heer D. van Egmond toe te laten als lid van de raad. 

De heer Van Egmond legt de verklaring en belofte af. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Vledder spreekt in over de inrichting van een schoolzone in de Prinses 

Irenelaan. 

 

3a. Motie Veilige schoolomgeving 

Mevrouw Heemskerk dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een motie in 

(zie bijlage). 

Wethouder Ten Hagen reageert op de motie. 

Mevrouw Heemskerk trekt namens de indieners de motie in. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over afsluitpaaltjes in de Patrimoniumstraat. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het jongerenwerk. Plaatsvervangend 

wethouder Snuif zegt toe de vragen schriftelijk te laten beantwoorden. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de subsidie aan Bollenstreek Omroep. 

Wethouder De Jong zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Mevrouw Rippner stelt vragen over een duurzaamheidslening. Deze worden 

beantwoord door wethouder Ten Hagen. 
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Mevrouw Van Dijk stelt vragen over verdubbeling van de wegcapaciteit van de brug 

in de N207. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Van Egmond stelt vragen over handhaving in de Vosse- en Weerlanerpolder. 

Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

De heer Van Egmond stelt vragen over verkeersmaatregelen op de 3
e

 Loosterweg. 

Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

Mevrouw Ringelberg stelt vragen over een krantenbericht over samenvoeging van 

de ambtelijke organisaties van Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze worden 

beantwoord door burgemeester Van Erk. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 2 april 2015 en de 

raadsvergadering van 16 april 2015. 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

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. Mevrouw Van Dijk stelt aanvullende 

vragen. Deze worden door wethouder Ten Hagen beantwoord. 

 

8. Benoeming lid en plaatsvervangend lid auditcommissie 

De raad benoemt de heer C.H. de Joode unaniem als lid van de auditcommissie en 

mevrouw M.C. van der Erf met 17 stemmen vóór en 1 tegen als plaatsvervangend 

lid. 

 

9. (Her)benoeming externe leden rekenkamercommissie 

De raad herbenoemt de heer drs. P.A.M. van der Velde als externe voorzitter en 

benoemt mevrouw drs. A. van der Veer als extern lid, per 5 juni 2015. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Bestemmingsplan Van den Endelaan 41-43 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10b. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Gemeenschappelijke regeling VAB 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10c. Ontwerpbegroting 2016 RDOG Hollands Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10d. Financieel Jaarverslag 2014, eindrapportage 2014 Hillegom en begroting 2016 

 Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10e. Ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Ten Hagen 

Mevrouw Ringelberg legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:21 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2015. 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (ingetrokken)   

Onderwerp: Veilige schoolomgeving 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fractie van Bloeiend Hillegom  

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat  

- er in het verleden afspraken zijn gemaakt over de inrichting van scholen in 

Hillegom;  

- er meerdere inrichtingen voor schoolzones mogelijk zijn; 

- de basisschool De Giraf een straatmeubilairinrichting ‘Julie’ heeft (zie foto’s)  

- het plan voor twee nieuwe basisscholen (Hilmare en De Toermalijn) nu ter inzage 

ligt; 

- het college ook voor deze nieuwe scholen voor de schoolinrichting, inclusief het 

straatmeubilair, ‘Julie’ heeft gekozen; 

- er meerdere inrichtingen voor schoolzones mogelijk zijn; 

- ook de inrichting ‘Leer in het Verkeer’, in de stijl van tekenaar Dick Bruna, is 

ontwikkeld, 

van mening dat  

-   het naderen van een schoolomgeving c.q. school ‘zone’, herkenbaar, dus 

opvallend moet zijn;  

-  de omgeving rondom een school veilig en overzichtelijk moet zijn;  

- deelnemen aan het verkeer een complexe taak is;  

- kinderen als verkeersdeelnemers een zeer kwetsbare groep vormen; 

- regels toepassen, gevaarlijke situaties herkennen en anticiperen, iets is wat 

aangeleerd moet worden; 

- de inrichting ‘Leer in het Verkeer’ staat voor een geïntegreerde aanpak van de 

fysieke inrichting van de schoolomgeving in combinatie met verkeerseducatie en 

het vergroten van de ouderbetrokkenheid; 

- de huidige inrichting bij de basisschool De Giraf aan de Guido Gezellelaan veel 

weerstand bij omwonenden heeft gegeven; 

- de inrichting ‘Leer in het Verkeer’ de samenwerking tussen scholen, gemeente en 

opvoeders stimuleert; 

- Dick Bruna afbeeldingen worden geassocieerd met kinderen en weggebruikers 

zich eerder realiseren dat zij een schoolzone naderen en hierdoor hun snelheid 

zullen matigen;  

- de inrichting ‘Leer in het Verkeer’ hetzelfde effect beoogd als de inrichting Julie, 

maar minder schreeuwend is in de schoolomgeving en beter geaccepteerd wordt 

door omwonenden cq inwoners van Hillegom; 

- de inrichting op de wijze van “Leer in het Verkeer’ in Hillegom onze voorkeur 

geniet, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- voor de verdere inrichting van de schoolzones rondom Hillegomse scholen, 

inclusief De Toermalijn en de Hilmare, de inrichting ‘Leer in het Verkeer’ te 

gebruiken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 


