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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van GroenLinks d.d. 11-02-2016 inzake veiligheidssituatie station 

De fractie van GroenLinks heeft vragen over de uitvoering en de resultaten van de 

maatregelen zoals door het college voorgesteld in zijn brief aan de raad dd. 26 mei 2015 

met als onderwerp ‘Cameratoezicht op station Hillegom’. 

Toelichting: gedurende de afgelopen jaren is de veiligheidssituatie op en rond het 

station meermalen aan de orde gekomen tijdens raadsvergaderingen. Daarnaast is op 25 

november 2014 een Lokaal Veiligheidsarrangement Stationsgebied Hillegom  (LVA) 

overeengekomen met betrokken partijen als de gemeente Hillegom, Politie, het OM, NS 

Reizigers en NS Stations en Arriva.  

In genoemde brief wordt voorgesteld om:  

1. De alternatieve, preventieve, maatregelen uit te voeren 

2. Na een half jaar, nadat de maatregelen zijn genomen, te evalueren en indien geen 

verbeteringen zijn waargenomen, de mogelijkheid van cameratoezicht opnieuw te 

bezien. 

 

Wij hebben de volgende vragen: 

1. Betreffende de brief van 25 mei 2015: 

 

A. Uitvoering LVA. Hierin is een organisatiestructuur opgenomen met een werkgroep, 

projectgroep en stuurgroep. De werkgroep vergadert zo vaak als nodig, de projectgroep 

2x per jaar en de stuurgroep 1x per jaar. De projectgroep stelt jaarlijks een inzetplan 

vast waarin de afspraken en doelen voor dat jaar worden vastgelegd.  

Hoe vaak hebben werkgroep, projectgroep en stuurgroep inmiddels vergaderd ? 

Wat is de inhoud van het meest recente inzetplan ? 

Wat is, ruim een jaar na het afsluiten ervan, het effect van het LVA ? 

 

B. Onderzoek verlichting. De Firma Ziut noemt een viertal verbetermogelijkheden: 

Lichtplan maken, verlichtingssterkte en kleurherkenning verbeteren, donkere plekken 

aanpakken en lichtmanagement toepassen. In de brief van 26 mei 2015 staat dat de 

acties plaatsvinden in het 3e kwartaal 2015 en men ervan uitgaat dat een en ander voor 

de donkere dagen gerealiseerd kan worden. In het Veiligheidsplan 2016-2020 wordt hier 

een bedrag voor genoemd van 40.000 euro. Volgens onze informatie is het voorgaande 

(nog) niet uitgevoerd en gaat het ook niet gebeuren. 
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Klopt deze info en zo ja waarom is de raad hierover niet geïnformeerd ?  

 

C. Terugdringen fietsendiefstallen. Omdat het aantal fietsdiefstallen op het station 

duidelijk hoger ligt dan in andere delen van de gemeente vindt u het logisch dat er 

prioriteit wordt gegeven om de diefstallen terug te dringen. Kunt u van de voorgestelde 

acties aangeven in hoeverre deze in 2015 zijn uitgevoerd en wat de resultaten hiervan 

zijn? Het gaat dan om het vergroten van inzet politie, Inzetten van lokfiets, het graveren 

van fietsen, het ophangen van de posters, onderzoek verlichting, het deels aanpassen 

van de inrichting en de inzet van (sociale) media. 

 

D. Uitbreiding fietsenstalling. In de brief wordt verwezen naar een uitbreiding van de 

stalling in 2011 met 170 plekken. Volgens onze informatie is de stalling in 2013 

uitgebreid met 202 plekken. Tevens wordt aangegeven dat voor scooters een aparte 

parkeerstrook is aangelegd. Zowel de provincie als ProRail tellen twee keer per jaar het 

gebruik van de stalling. 

Wat is de uitkomst van de laatste telling, zowel voor fietsen als voor scooters ? 

 

E. Communicatie. “De inzet van de gemeente moet vooral gericht zijn op communicatie. 

Reizigers informeren door flyers en gadgets.” Daarnaast beschrijft u de mogelijkheid om 

tips tegen fietsendiefstal te geven en contact te zoeken met een plaatselijke fietsenzaak 

om bijvoorbeeld gedurende het 3e kwartaal 2015 een kortingsactie te houden op de 

betere fietssloten. 

Wat is hiervan uitgevoerd en wat zijn de reacties van reizigers ? 

 

F. Samenwerking. “Het vergroten van de veiligheid en het terugdringen van het aantal 

fietsendiefstallen is succesvoller als we dit samen met onze partners doen.” Er worden 

plannen gemaakt (?) voor de herinrichting van het stationsplein. Op een eerdere vraag 

van onze fractie aan de toenmalige wethouder of er dan ook rekening gehouden wordt 

met de veiligheidssituatie en plannen /ideeën die er zijn om de veiligheid te vergroten 

werd ontkennend geantwoord. Is  de eerder genoemde samenwerking  ook van 

toepassing op verschillende afdelingen binnen de organisatie die zich met dit gebied 

bezig houden en zo ja wie coördineert dit?  

 

2. Betreffende het weesfietsenplan : 

Twee maal per jaar worden fietswrakken verwijderd o.a. uit de stalling. Deze fietsen 

worden beoordeeld door de boa’s en voorzien van een label waarop een datum staat 

waarop de fiets verwijderd wordt. Daarnaast is tijdens de raadsvergadering van 11 

december 2014, na een discussie van drie jaar,  via een aanpassing van de APV een 

maximale stallingsduur van 28 dagen van kracht geworden op de door de gemeente 

aangewezen plaatsen zoals het station. Volgens het voorstel heeft dit vele voordelen 

zoals het opsporen van gestolen fietsen en het netjes houden van de openbare ruimte.  

De invoering van het weesfietsenplan is ook onderdeel van het veiligheidsbeleid 2016-

2020. 
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Hoe vaak is in de afgelopen periode (vanaf het raadsbesluit van 11 december 2014) 

uitvoering gegeven aan het weesfietsenplan en wat waren daarvan de resultaten ? 

 

Antwoord: 

In 2014 is vanuit de gemeente in samenwerking met NS Prorail, Arriva, politie en 

Openbaar Ministerie het Lokaal Veiligheid Arrangement Stationsgebied Hillegom (verder 

LVA) opgesteld.  

In het LVA is opgenomen dat er jaarlijks overleg plaatsvindt met de partners van het 

arrangement. Hiervoor is een projectgroep opgericht. De intentie was om in 2015 voor 

het eerst bij elkaar te komen. Echter door omstandigheden is deze verzet naar maart 

2016. 

 

Desondanks zijn er in overleg met de partners wel diverse acties tussentijds uitgezet. 

Denk hierbij aan de lokfiets, een herbeoordeling van het verlichtingsplan, 

fietsgraveeracties en het aanbrengen van spandoeken. Daarnaast is ook het 

weesfietsenplan uitgevoerd. Ook is er een standplaatsvergunning verleend voor de 

verkoop van koffie op het stationsplein, waarmee een paar extra oren en ogen zijn 

gecreëerd. 

 

Medio april 2015 is contact opgenomen met de firma Ziut om onderzoek uit te voeren 

naar de kwaliteit van de verlichting op het stationsplein. Dit in relatie tot 

(on)veiligheidsgevoelens van reizigers.  

Halverwege mei 2015 is een eerste rapportage ontvangen nav een uitgevoerde scan. In 

deze eerste rapportage was ook cameratoezicht meegenomen. Middels een 

raadsvoorstel (13 mei 2015 nr 5820 ‘veiligheid op en rond het station’) is dit besproken 

in de raad. Vanwege de hoge kosten die het plaatsen van camera’s met zich mee zou 

brengen is in eerste instantie afgezien van het inzetten van cameratoezicht.  Dit is 

besproken met de firma Ziut waarna we medio juli 2015 een aangepaste offerte 

ontvangen hebben voor alleen het aanpassen van de verlichting. 

 

Na inspraak op de inrichting van de buslus is het verlichtingsplan nogmaals aangepast. 

Begin november ontvingen we de definitieve offerte. Samen met de langere levertijd van 

de armaturen, heeft dit voor vertraging gezorgd.  

In week 9/10 starten de werkzaamheden op te stationsplein rondom de 

brom/fietsenstallingen en de bushalte om de verlichting aan te passen.  

 

De herinrichting van het stationsplein betreft in hoofdzaak het aanleggen van een 

busstation en het aanpassen van de verlichting (zodat deze voldoet aan de huidige eisen 

en richtlijnen). Dit project wordt vanuit het team Openbare Ruimte gecoördineerd.  
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Cijfers bij diverse acties 

 

Cijfers fietsendiefstal en lokfiets 

  2012 2013 2014 2015 

Diefstal Bromfiets/Snorfiets 2 0 3 7 

Diefstal Fiets 47 47 53 42 

 

  2014 2015 

Inzet lokfiets 18x 25x 

Aangehouden verdachten 3 6 

 

 

Telling fietsen en brommers station Hillegom (oktober 2015) 

jaar Telmoment capaciteit kluizen 
fiets 

in 
fiets in % 

fiets 

rondom 

fiets in + 

rondom 

fiets 

elders 

fiets in + 

rondom 

+ elders 

% 

brommers 

 

 

 

2008 
28-11-

2008 
573 96 497 86,7% 56 96,5% 0 96,5% 13 

 

2009 17-9-2009 688 96 432 62,8% 64 72,1% 0 72,1% 15 
 

2010 14-9-2010 688 96 364 52,9% 178 78,8% 0 78,8% 29 
 

2011 4-10-2011 688 96 561 81,5% 83 93,6% 3 94,0% 42 
 

2012 24-4-2012 688 96 486 70,6% 18 73,3% 2 73,5% 18 
 

2012 25-9-2012 688 96 474 68,9% 109 84,7% 0 84,7% 21 
 

2013 16-4-2013 888 96 514 57,9% 30 61,3% 9 62,3% 13 
 

2013 17-9-2013 888 96 646 72,7% 70 80,6% 1 80,7% 28 
 

2014 15-4-2014 888 96 611 68,8% 74 77,1% 1 77,3% 20 
 

2014 9-9-2014 888 96 669 75,3% 97 86,3% 0 86,3% 43 
 

2015 14-4-2015 888 96 567 63,9% 48 69,3% 0 69,3% 30 
 

2015 24-9-2015 888 96 606 68,2% 31 71,8% 0 71,8% 35 
 

 

In het kader van het weesfietsenplan is in november 2015 een eerste actie uitgevoerd. In 

het tweede kwartaal van 2016 wordt de actie herhaald. Nu al blijkt dat er meer 

stallingsruimte beschikbaar is. 

 

De resultaten van de eerste actie: 

Locaties Aantal gelabelde fietsen Aantal verwijderde fietsen 

na 4 weken 

Station 270 55 

Bushalte Weeresteinstraat 14 7 

Bushalte Eboralaan 15 2 
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Aanvullende antwoorden: 

Vraag A: 

In het LVA wordt onder het kopje “Organisatiestructuur” beschreven hoe de uitvoering 

van de maatregelen wordt gewaarborgd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden 

tussen stuurgroep, projectgroep en een operationele werkgroep. Er is een keuze 

gemaakt om slechts te werken met een projectgroep (gemeente, politie, NS/Prorail). Dit 

is aan u geantwoord.  

Aanvullend:  Gezien de kleinschaligheid van station Hillegom is een stuurgroep hier niet 

nodig. De operationele werkgroep bestaat feitelijk uit de ambtenaren die de afspraken 

omzetten in daadwerkelijke acties. Uit de tweede alinea van de eerdere beantwoording 

blijkt impliciet dat er is gekozen om geen inzetplan te maken maar een aantal feitelijke 

acties direct op te pakken en uit te voeren. 

Zoals vermeld komt de projectgroep in maart bijeen  voor een evaluatie over het 

afgelopen jaar. 

 

Vraag B: 

Het klopt dat het genoemde raadsvoorstel bij u niet bekend is. Het voorstel is 

uiteindelijk omgezet in een raadsbrief. Deze brief is gearchiveerd onder zaaknr. 24888, 

Post Uit 42957 van 26 mei 2015. 

 

Vraag C: 

Uit de cijfers genoemd in de beantwoording kunt u de inzet van de politie opmaken. 

Verder wordt er regelmatig door de Boa’s gecontroleerd. Over de uitgevoerde acties van 

de Boa’s wordt u geïnformeerd door middel van het uitvoeringsprogramma en de 

kwartaalrapportages. Er is ook een weesfietsenactie geweest. De resultaten van deze 

actie staan ook in het eerder aan u verstuurde antwoord. 

Aanvullende vraag GroenLinks: de spandoeken hebben er enige tijd (10 dagen) 

gehangen, maar zijn daarna weer verwijderd. Wat is de reden dat deze zijn verwijderd en 

worden ze nog teruggeplaatst ? 

De spandoeken zijn niet verwijderd, maar eraf gewaaid tijdens een storm. Ze worden 

binnenkort weer opgehangen. Tevens wordt gekeken naar een andere manier van 

bevestigen. 

 

Vraag D: 

Aanvullende vraag GroenLinks: kan voor de scooters ook een verdeling worden gegeven 

tussen in/rondom/elders zoals dat voor de fietsen wel is gedaan ? 

De cijfers waar in de aanvullende vraag naar wordt verwezen komen bij NS/Prorail 

vandaan. Zij hebben deze verdeling alleen voor fietsen aangegeven. 

 

Vraag E: 

In het eerder aan u verstuurde antwoord hebben wij aangegeven wat we aan acties 

hebben opgepakt en uitgevoerd. Andere zaken staan nog in de planning . Een en ander 

heeft te maken met ambtelijke capaciteit en budget. 
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Vraag F: 

In het eerder aan u verstuurde antwoord hebben wij aangegeven dat dit project vanuit 

het team Openbare Ruimte wordt gecoördineerd. Uiteraard in samenwerking met de 

partners. 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 07-03-2016 inzake N208 fase 3 

Deadline beantwoording door college: 06-04-2016 

Het college van B&W heeft een informatieavond op 16 en 17 februari 2016 voor de 

aanwonenden georganiseerd voor de derde fase N208 tussen M. Trompstraat en de 

komgrens met Bennebroek.  

Tijdens deze avond werden tekeningen van de voorgenomen veranderingen getoond en 

werd daarop een toelichting gegeven.  

Door de zeer late toezending aan raads- en burgerleden van de uitnodiging voor deze 

avond bestond voor de meeste fracties geen gelegenheid om vooraf goed af te stemmen 

wie als toehoorder naar deze avonden kon gaan. 

Naar aanleiding hiervan stelt de fractie Bloeiend Hillegom de volgende vragen: 

De N208 is van belang voor heel Hillegom en dus zijn in principe alle Hillegommers 

belanghebbenden. 

 

1. Waarom is de uitnodiging voor de informatieavonden niet eerder via de  

gemeentelijke berichtgeving bekend gemaakt? 

 

2. Waarom is het ontwerp van een rotonde op het kruispunt nabij het grootste 

bedrijventerrein van Hillegom niet in eerste plaats met een vertegenwoordiging 

van transporteurbedrijven en andere bedrijven, die door groot transport worden 

bezocht, besproken? 

 

Bij het raadsbesluit van 4 oktober 2012 is besloten: om in afwijking van eerder 

vastgestelde uitgangspunten de kruising Pastoorslaan/Weerlaan niet uit te voeren als 

rotonde, maar als kruispunt met verkeerslichten. Hiermee ontstaat een “toekomst vaste” 

oplossing die rekening houdt met een toekomstige aansluiting van de Duinpolderweg. 

Hierbij is wel een toezegging gedaan door de portefeuillehouder dat: “opnieuw een 

afweging gemaakt kan worden tussen kruising en rotonde Pastoorslaan/Weerlaan bij de 

presentatie van het definitief ontwerp, waarbij dan ook nieuwe informatie over de 

Duinpolderweg kan worden betrokken.” 

3. Is in opdracht van het college een ontwerp-reconstructieplan gemaakt dat in 

tegenspraak is tot het raadsbesluit? 

 

4. Waarom is de portefeuillehouder zijn toezegging aan de raad niet nagekomen 

door de raad zich over een afwijkend ontwerp voornemen te laten uitspreken, 

alvorens er een ontwerp is gepresenteerd aan de bewoners? 
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5. Op basis van welke feiten is de gepresenteerde uitwerking “toekomst-vast” te 

noemen? Over welke termijn is die toekomstvastheid bepaald, is daarin ook de 

verdergaande toelating van de LZV combinaties op de wegen meegenomen?  

 

6. Wat is de afschrijftermijn of een minimaal te verwachten levensduur voor een 

rotonde? Is over deze fase en deze inrichting overleg geweest  de provincies 

gezien de onzekerheid over de DPW, en is daarbij gesproken over een mogelijke 

financiële vergoeding indien als gevolg van deze ontwikkeling de weg aangepast 

dient te worden, voordat hij is afgeschreven? 

 

7. Tijdens de begroting 2016 is tijdens het debat ook toegezegd dat een mogelijke 

asfaltering van de fietspaden bekeken zou worden, en indien dat qua kosten even 

duur zou zijn, dat dit kon worden uitgevoerd. Is deze vergelijking gemaakt, en 

wat is daarvan de uitkomst? 

 

Tijdens de behandeling van de derde fase N208 is naar voren gekomen dat een rotonde 

niet aangelegd kon worden zonder grondaankopen. Bij de presentatie werd gemeld dat 

er geen grondverwerving plaats zou gaan vinden.  

8. Hoe is het mogelijk dat nu er wel een rotonde zou kunnen worden aangelegd 

zonder grondverwerving EN het wegverkeer geen schade oploopt bij het normaal 

te verwachten gebruik OF dat de aangelegde rotonde schade oploopt tijdens dit 

normaal gebruik zodat een eerste herstel actie van schade of onderhoud pas na 5 

jaar noodzakelijk is? 

 

9. Is er nu een project organisatie overeenkomstig de rapportage van de analyse na 

fase een en twee ingericht, en hoe ziet die nu eruit? 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 10-03-2016 inzake Jozefkerk 

Voor een herontwikkeling van het plangebied Jozefpark heeft de gemeenteraad de 

volgende kaders vastgesteld: Nota van Uitgangspunten St. Jozefpark (2005), 

Stedenbouwkundig Kader St. Jozefpark (2012) en Beeldkwaliteitsplan St. Jozefpark 

(2012). Al langere tijd streeft de Heilige Willebrordus Parochie in samenwerking met 

Horsman & Co naar een ontwikkeling van haar eigendommen waarbij de Jozefkerk voor 

Hillegom behouden kan blijven.  

Uit brieven en contacten doemt bij onze fractie een beeld op waarin de genoemde 

partijen en het gemeentebestuur ver uit elkaar staan wat betreft de gewenste 

herontwikkeling. Ook zou sprake zijn geweest van het afhouden door de 

portefeuillehouder van een gesprek met Horsman & Co over het begin 2015 ingediende 

ontwikkelplan.  

 

Toelichting college: 
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Inmiddels is er sprake van gewijzigde feiten en omstandigheden. Zo is er geen sprake 

meer van een samenwerking tussen parochiebestuur en Horsman & Co. Begin februari 

2016 heeft het parochiebestuur ons schriftelijk laten weten wie de parochie in dit proces 

vertegenwoordigt en wie gesprekspartner voor de gemeente is in dit dossier. Half maart 

heeft hierover een constructief overleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers 

van het parochiebestuur en de wethouders Verheijen en De Jong van ons college. Wij 

informeren de raadscommissie op 14 april aanstaande  over de stand van zaken en de 

vervolgstappen zoals wij die voor ogen hebben. Met het oog op de belangen van beide 

partijen en de zorgvuldigheid van het proces, gebeurt dit in beslotenheid. 

 

Daarnaast hechten wij er aan om voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen het 

volgende te melden. Uit uw vragen, maar ook uit eerdere (raadsbrede) reacties bij andere 

ruimtelijke ontwikkeling, blijkt een duidelijke zorg en behoefte om in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen als raad eerder betrokken te worden en meer periodiek 

geïnformeerd te worden. Wij willen hier verandering en verbetering in aanbrengen. Naast 

bestaande formele beslismomenten en vaste rapportagemomenten kiezen wij vaker 

momenten om u bij te praten en dilemma’s te delen over ruimtelijke ontwikkelingen die 

belangrijk zijn voor de toekomst van de gemeente en leven onder inwoners en 

ondernemers.  

 

Naar aanleiding hiervan stellen wij onderstaande vragen: 

1. Naar aanleiding van onze eerdere vragen heeft u ons op 10 maart 2015 

geantwoord dat het er naar uitziet dat binnen de door de raad gestelde kaders 

geen ontwikkeling mogelijk is en dat u daarom met de raad de kaders opnieuw 

zou bekijken en vaststellen. Daarbij zou met de parochie worden bekeken in 

hoeverre binnen deze kaders de door hen gewenste ontwikkeling mogelijk kan 

worden gemaakt. Waarom heeft u het resultaat van die nadere beschouwing tot 

op heden – ondanks de op 26 maart 2014 aangenomen raadsmotie – niet aan de 

raad aangeboden? 

 

Antwoord: Het tot op heden niet bereiken van een voor beide partijen acceptabel 

resultaat is hier debet aan. Zoals hierboven aangegeven is er inmiddels sprake van 

gewijzigde feiten en omstandigheden. 

 

2. In het voorjaar van 2015 is sprake geweest van een ambtelijke beoordeling van 

het ingediende plan waarbij – volgens Horsman & Co – op hoofdlijnen 

overeenstemming zou zijn over het plan, inclusief de financiële kaders. Is het 

juist dat de portefeuillehouder namens het college aan de andere partijen heeft 

aangegeven geen positieve terugkoppeling te kunnen geven met betrekking tot 

het ingediende plan? Waarom is dit niet gevolgd door een bestuurlijke 

vervolgactie richting gemeenteraad? 
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Antwoord: Uit uw vraag blijkt dat deze gebaseerd is op informatie van een partij die niet 

(meer) namens het parochiebestuur handelt. Wij achten het dan ook niet opportuun om 

hier op te reageren.  

3. Waarom is in een toelichting op het raadsvoorstel inzake herverdeling van de ISV-

gelden geschreven dat er geen zicht is op een ontwikkelplan voor de St. Jozef-

locatie,  terwijl u dienaangaande richting gemeenteraad had aangegeven de 

aangenomen motie te zullen uitvoeren en er op dat moment sprake was van een 

ingediend planontwerp waarop de raadsfracties overwegend positief hadden 

gereageerd? 

 

Antwoord: In het raadsvoorstel van 9 juli 2015 is toegelicht dat de regeling ISV 1 in 

eerste aanleg betrekking had op het tijdvak 2002-2005, en feitelijk is beëindigd. 

Middelen die nog niet zijn uitgegeven zijn daarom voorzien van een bestedingsvoorstel. 

Daar kwam bij dat de doelstelling van de oorspronkelijke ISV-1 subsidie niet meer 

zichtbaar was in de voorstellen. De raad heeft het voorstel met deze onderbouwing 

overgenomen. 

 

4. Is het juist dat de portefeuillehouder in het in oktober 2015 gehouden overleg 

 met de heer Moors heeft gezegd “eigenlijk helemaal geen bebouwing in het  

 plangebied te willen hebben, alleen groen”? 

 

Antwoord: Voor zover een dergelijke uitspraak al gedaan zou zijn (hetgeen wij niet 

kunnen achterhalen vanwege het vertrek van de betrokken portefeuillehouder) kunnen 

uitspraken in zijn algemeenheid niet losgezien worden van de context waarbinnen zij 

gedaan zijn. Daarnaast is zoals eerder aangegeven Horsman & Co geen partij meer in 

deze ontwikkeling. 

 

5. Is het juist dat u nu overweegt om het eigendom van het gehele plangebied te 

 verwerven?  

 

Antwoord: Zoals in de inleiding aangegeven zijn de feiten en omstandigheden gewijzigd. 

De in gang gezette dialoog tussen gemeente en parochiebestuur is er op gericht om 

oplossingsgericht in brede zin en met respect voor de belangen van beide partijen er 

binnen afzienbare termijn met elkaar uit te komen; zoals de motie uit maart 2014 ook 

vraagt. Over de koers en richting in relatie tot het beoogd maatschappelijk effect 

wisselen wij graag met u van gedachten tijdens de commissievergadering van 14 april. 

 


