
 

1 

Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 23 maart 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

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 M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse 

(D66), S. Boschma (D66), J. van Duffelen (BBH), D. van Egmond 

(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. 

Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden (Bloeiend Hillegom, tot punt 2b), 

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

M.A.M. Sanders (Bloeiend Hillegom, vanaf punt 2b) en F.R. Vrijburg 

(CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren A. de Jong en F.Q.A. van Trigt 

 

Afwezig: mevrouw C.J. Hoekstra (CDA) en wethouder J.A.J. Verheijen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur. 

Hij staat kort stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer P. van Nieuwpoort.  

Door loting wordt mevrouw Heemskerk aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 9a toe ter behandeling van een motie van alle fracties 

over versneld asfalteren fietspaden N208 tussen Hillegom en Bennebroek. 

De raad besluit agendapunt 8 als hamerstuk te behandelen. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

2a. Afscheid raadslid de heer A.J. van Heusden 

De voorzitter en mevrouw Heemskerk spreken de heer Van Heusden toe. De heer 

Van Heusden 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 M.A.M. Sanders toe te laten als lid van de raad. 

De heer Sanders legt de eed af. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Huurneman spreekt in over asfaltering van fietspaden N208. 

 

4. Vragenkwartier 

 De heer Van Egmond stelt vragen over bomenkap aan de Weeresteinstraat. Deze 

worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 De heer Van Egmond stelt vragen over verwijdering van onderbegroeiïng in het Van 

Nispenpark. Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk. De 

burgemeester zegt toe de raad later in beslotenheid te informeren over de aanpak 

van jongerenoverlast. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 12 januari 2017 en de 

raadsvergadering van 26 januari 2017 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
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De raad actualiseert de actielijst. 

 

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en 

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld en de raad 

besluit de in het stuk vermeld onder G voorgestelde werkwijze voor ruimtelijke-

ordeningprocedures in te voeren. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heren Van Egmond en Jansen 

stellen een aanvullende vraag over de wateroverlast aan de Oude Weerlaan. Deze 

wordt beantwoord door burgemeester Van Erk. 

Mevrouw Heemskerk stelt een aanvullende vraag over de Zanderij. Deze wordt 

beantwoord door burgemeester Van Erk. 

De heer Jansen stelt een aanvullende vraag over de aanleg van glasvezelleidingen. 

Deze wordt beantwoord door burgemeester Van Erk. 

 

9. Benoeming lid van de Rekenkamercommissie 

De raad benoemt de heer M. Roelofs unaniem als lid van de Rekenkamercommissie 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. 

 

9a. Motie Versneld asfalteren fietspaden N208 tussen Hillegom en Bennebroek 

De heer Boschma dient namens alle fracties een motie in (zie bijlage). 

Wethouder De Jong zegt dat het college de motie zal uitvoeren. 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

 Hamerstukken: 

8. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10a. 1
e

 begrotingswijziging 2017 RDOG Hollands Midden 

 De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging van het conceptbesluit. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10b. Concept-kadernota 2018 RDOG Hollands Midden  

 De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging van het conceptbesluit. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10c. Nota Grondslagen waarderingssubsidies 2018-2019 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 april 2017. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Versneld asfalteren fietspaden N208 tussen Hillegom en Bennebroek 

Ingediend door de heer Boschma namens alle fracties 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- het college voorstelt om de fietspaden tussen de kruising Weeresteinstraat / 

Pastoorslaan / Weerlaan en de gemeentegrens bij Bennebroek op te knappen, maar 

niet te asfalteren; 

- fietsers asfalt waarderen met een rapportcijfer 8 en tegels met een 6+ (bron: Asfalt 

als fietsverharding: gewenst en mogelijk, Fietsberaad) en de Fietsersbond afdeling 

Hillegom zich heeft uitgesproken vóór geasfalteerde fietspaden; 

- de wethouder in de commissievergadering van 9 maart jongstleden heeft 

aangegeven dat hij verwacht de meerkosten voor het asfalteren van de fietspaden 

langs de 3e fase N208 te kunnen opvangen met het aanbestedingsvoordeel voor 

de 3e fase N208, 

van mening dat  

- het gebruik van de fiets gestimuleerd en gefaciliteerd dient te worden; 

- het wenselijk is om het fietspad langs de N208 tussen Hillegom en Bennebroek zo 

snel mogelijk te asfalteren, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- binnen het vrijgegeven krediet voor de 3e fase N208 de fietspaden langs de N208 

tussen Hillegom en Bennebroek bij de uitvoering 3de fase N208 wel te asfalteren; 

- in overleg met de aannemer en nutsbedrijven het risico op het na oplevering 

openbreken van de vers geasfalteerde fietspaden te minimaliseren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 


