GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom

T

0252 - 537 222

Postbus 32, 2180 AA Hillegom

F

0252 - 537 290

E

info@hillegom.nl

I

www.hillegom.nl

Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 4 oktober 2012
_____________________________________________________________________________

VERSLAG RAAD

Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer J. Broekhuis, burgemeester
de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren T.P.
Adamse (D66), W. de Bock (CDA), J.L.T.J.M. Bovens (BBH), F.J.M. Evers
(BBH), S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief), T.M. van Haaster (VVD),
A.J. van Heusden (VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen
(Bloeiend Hillegom), A. de Jong (BBH), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van
Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: de heren J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en A.Th. van
Rijnberk
Afwezig:

de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom) en A.P.J.M. Buikx
(VVD)

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.
Door loting wordt de heer Jongbloed aangewezen als eerst stemmend lid.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Vaststellen van het verslag van de raadsavond van 13 september 2012
De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.

6.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.

7.

Renovatie Hoftuin en Van Nispenpark – wijziging financiering en beleid
De heer De Bock dient namens de fracties van CDA en Hillegom Progressief een
amendement in (zie bijlage).
De heer Van Heusden doet een voorstel van orde om dit amendement niet in
behandeling te nemen wegens strijdigheid met het Reglement van orde.
Na discussie trekt de heer Van Heusden het voorstel van orde in.
Wethouder Van Rijnberk zegt toe het herinrichtingsplan voor de Hoftuin aan de
raad voor te leggen voordat het nader wordt uitgewerkt.
De raad verwerpt het amendement. De fracties van CDA en Hillegom Progressief
zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.
Mevrouw Van Vliet legt een stemverklaring af.
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De raad besluit volgens voorstel. De fracties van CDA en Hillegom Progressief zijn
tegen. De overige fracties zijn vóór.
8.

Vaststelling uitgangspunten en aanvraag krediet ontwerpfase N208 fase 3
De heer De Bock dient namens de fracties van CDA en Hillegom Progressief een
amendement in (zie bijlage).
Wethouder Van Griensven zegt toe 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.
De heer De Bock trekt namens de indieners het amendement in.
De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is
tegen.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2012.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter
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BIJLAGE
AMENDEMENT (verworpen)
Onderwerp: Renovatie Hoftuin en Van Nispenpark – wijziging financiering en
beleid
Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA en Hillegom Progressief
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Tekst amendement:
Het gehele conceptbesluit vervangen door:
“Het college op te dragen eerst de voors en tegens van de keuze Hoftuin versus Van
Nispenpark goed in beeld te brengen en vervolgens de raad, gezien de financiële
situatie van de gemeente, een keuze voor te leggen voor de renovatie van één van
beide parken.”
Toelichting:
Het vervallen van de POP-subsidie kan niet het enige argument zijn om de prioriteit
bij de Hoftuin te leggen.
De gebiedsvisie Martinuskerk is zeer bepalend voor de entree van het centrum vanuit
Haarlem. Op de gebiedsvisie is al inspraak geweest. Dat de kleine uitbreidingplannen
voor de Martinuskerk nog niet concreet zijn mag geen belemmering vormen voor
renovatie van het Van Nispenpark.
Met de renovatie van het Van Nispenpark wordt ook uitvoering gegeven aan het
stedelijk waterplan zoals afgesproken met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Ook zal een inrichting aan het voormalig Mortuarium moeten worden gegeven. Bij het
niet doorgaan van de renovatie zullen deze kosten toch boven water komen.
Mede nu het plan voor de Hoftuin slechts een beperkte uitvoering kan krijgen, is het
de vraag of de gereserveerde gelden het doel zullen bereiken. Een gedegen afweging
van de voors en tegens is op zijn plaats.
AMENDEMENT (ingetrokken)
Onderwerp: Vaststelling uitgangspunten en aanvraag krediet ontwerpfase N208
fase 3
Ingediend door de heer De Bock namens de fracties van CDA en Hillegom Progressief
Tekst amendement:
In het conceptbesluit schrappen de tekst „De uitgangspunten voor de N208 fase 3
vast te stellen.‟
Toelichting:
De uitgangspunten zijn al vastgesteld. Wij kunnen niet instemmen met het voorstel
om de kruising Pastoorslaan/Weerlaan niet uit te voeren als rotonde, zoals eerder is
vastgesteld, maar als een kruising met verkeerslichten. De ontwerpfase kan, wat ons
betreft, starten met de eerder vastgestelde uitgangspunten. De definitieve
berekeningen rond de effecten van de Duinpolderweg moeten nog worden uitgevoerd.
Ook is niet bekend of de veronderstelde verkeersdrukte op het kruispunt
Pastoorslaan/Weerlaan zal optreden. Het tracé voor de Duinpolderweg moet nog
worden vastgesteld. Daarnaast is de Duinpolderweg niet eerder te verwachten dan na
2020. Zoals aangegeven zullen de berekeningen voor eind 2012 beschikbaar zijn. Het
is bestuurlijk juister om beslissingen te nemen op basis van berekeningen en niet op
basis van veronderstellingen.

3

