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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 12 oktober 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

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

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), 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), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), 

J.A. van Rijn (BBH), M. Roelofs (BBH), M.A.M. Sanders (Bloeiend 

Hillegom) en F.R. Vrijburg (CDA) 

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

 

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

J.A.J. Verheijen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Jansen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt agendapunt 9a toe ter behandeling van een motie van de fractie 

van CDA. 

De raad voegt agendapunt 9b toe voor een terugkoppeling uit de algemeen-

bestuursvergadering van Holland Rijnland. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt vragen over de vergadering van de stuurgroep 

Duinpolderweg. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 31 augustus 2017 en van 

de raadsvergadering van 14 september 2017 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende 

toezeggingen blijft ongewijzigd. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

Wethouder Van Trigt zegt toe de reactiebrief van de Tijdelijke WerkOrganisatie 

Jeugdhulp op een brief van ZP Jeugd (ingekomen stuk bij raad 15 juni 2017) aan 

de raad toe te sturen. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De fractie van Bloeiend Hillegom 

beraadt zich over nadere vragen over de brug over de Ringvaart. 
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8. Aanpassing APV Hillegom 2016 Afdeling 6 Openbaar water 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een motie in (zie 

bijlage). Wethouder De Jong zegt geen probleem met de motie te hebben maar 

niet te weten of het gevraagde juridisch stand houdt. 

De raad besluit volgens voorstel. De fracties van GroenLinks, CDA en PvdA zijn 

tegen. De overige fracties zijn vóór. 

De raad neemt de motie aan. De fracties van VVD, D66 en CDA zijn tegen. De 

overige fracties zijn vóór. 

 

9. Benoeming burgerlid 

De raad benoemt unaniem de heer J. Zwaan als burgerlid. 

 

9a. Motie Verkeersveiligheid 

Mevrouw Hoekstra dient namens de fracties van CDA en GroenLinks een motie in 

(zie bijlage). Wethouder De Jong zegt toe over de meldingen van onveilige situaties 

die het CDA ontvangen heeft, met uitzondering van de grote infrastructurele 

zaken, een reactie te vragen aan de Werkgroep Verkeer. Hij meldt dat al een actie 

gepland is om de bekendheid met ‘Verbeter de buurt’ te verhogen. 

Mevrouw Hoekstra trekt de motie namens de indieners in. 

 

9b. Terugkoppeling algemeen-bestuursvergadering Holland Rijnland 11-10-2017 

Mevrouw Ringelberg en de heer Van Rijn informeren de raad over de algemeen-

bestuursvergadering Holland Rijnland van 11 oktober. 

 

10. Hamerstukken: 

10a. Actualisatie meerjaren onderhoudsplan sportcomplex De Vosse 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 november 2017. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen) 

Onderwerp: Aanpassing APV Hillegom 2016 Afdeling 6 Openbaar water 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst motie 

 

De raad, 

overwegende 

- dat het college in zijn voorstel meldt dat eigenaren die niet voldoen aan de nadere 

regels van de vastgestelde APV, aangeschreven worden en de gelegenheid krijgen 

tot 1-1-2019 om ervoor te zorgen dat hun vaartuig zich niet meer bevindt op het 

openbaar vaarwater waar de gewijzigde APV op van toepassing is, 

van mening 

- dat de geboden termijn beter aan moet sluiten op het reguliere vaarseizoen; 

- dat de geboden termijn beter aan moet sluiten bij de meest gebruikelijke, redelijke 

en billijke termijn om een boot van de hand te doen, indien een eigenaar dit wenst; 

- dat verkorting van de geboden termijn ervoor zorgt dat de periode tot 1 april 2019 

voor de gemeente ruim voldoende is om alles op orde te brengen; 

- dat verkorting van de geboden termijn ervoor zorgt dat bij ingang van het nieuwe 

vaarseizoen duidelijk is wat de ruimte is voor de goedwillende booteigenaren, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college dringend 

- eigenaren die niet voldoen aan de nadere regels tot 1-10-2018 gelegenheid te 

bieden om ervoor te zorgen dat hun vaartuig zich niet meer bevindt op het 

openbaar vaarwater waar de gewijzigde APV op van toepassing is 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (ingetrokken) 

Onderwerp: Verkeersveiligheid 

Ingediend door mevrouw Hoekstra namens de fracties van CDA en GroenLinks 

 

Tekst motie 

 

De raad, 

constaterende dat 

- het CDA Hillegom in de maand september een meldactie gehouden heeft in het 

kader van de verkeersveiligheid. Naar aanleiding van het weer naar school gaan 

van de kinderen, is gevraagd naar knelpunten in de fietsroute naar school; 

- in een maand 51 meldingen zijn ontvangen; 

- 12 meldingen incidentele ongemakken betreffen: een scheefliggende stoeptegel, 

overhangend groen, of een verkeerd staand verkeersbord. Meldingen die door een 

melding op “verbeter de buurt” snel zijn op te pakken; 

- de andere meldingen meer structureel van aard zijn, waarbij de meest genoemde 

punten zijn 1) gevaarlijke oversteekpunten met zebrapaden 2) de kruising 

Weeresteinstraat - Irenelaan, door de bocht in het fietspad lijkt het of 

rechtdoorgaande fietsers richting Bennebroek afslaan en 3) de situatie voor fietsers 

op de Wilhelminalaan; 

- de situatie op de Wilhelminalaan ook door de Fietsersbond al vaker is aangegeven; 

- de melders van de incidentele ongemakken de mogelijkheid van melden via 

“verbeter de buurt” niet kennen; 

- het CDA Hillegom vindt dat het college, Veilig Verkeer Nederland en de 

Fietsersbond op de hoogte moeten zijn van de gemelde punten en dat het 

totaaloverzicht van de meldingsactie daarom aan hen toegezonden zal worden, 
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van mening dat 

- verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp is en onveilige situaties in het verkeer 

moeten worden aangepakt; 

- lichtsensoren in het wegdek bij zebra’s op gevaarlijke oversteekpunten de 

zichtbaarheid en dus de veiligheid vergroten; 

- op de Wilhelminalaan voor fietsers echt iets moet veranderen; 

- de veiligheid op de kruising Weeresteinstraat - Irenelaan verbetert door het 

plaatsen van extra waarschuwingslichten; 

- de bekendheid van het melden via de website “verbeter de buurt” vergroot moet 

worden, 

roept het college op 

- te onderzoeken hoe de veiligheid bij zebrapaden kan worden vergroot en daarbij 

ook het aanbrengen van grondspots (oplichtende spots in het wegdek) te 

betrekken; 

- de mogelijkheden om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Wilhelminalaan te 

vergroten in kaart te brengen; 

- te onderzoeken hoe de veiligheid bij de kruising Weeresteinstraat - Irenelaan kan 

worden vergroot en daarbij het plaatsen van waarschuwingslichten bij de oversteek 

te betrekken; 

- in januari 2018 over de drie voorgaande punten een terugkoppeling inclusief 

financiële consequenties aan de raad te geven; 

- actie te ondernemen om de bekendheid met de website ‘www.verbeterdebuurt.nl’ 

onder de inwoners te vergroten 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


