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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 11 april 2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

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

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) en de heren C.M. 

van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse (D66), W. de Bock 

(CDA), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), S.J.F.M. de Groot 

(Hillegom Progressief), 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), F.J. Roelfsema 

(Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: de heren G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk 

Tevens aanwezig: de heer P.A.M. van der Velde (voorzitter Rekenkamercommissie) bij 

agendapunt 10 

 

Afwezig: de heer T.M. van Haaster (VVD) en wethouder J.G.M. van Griensven 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur.  

Door loting wordt de heer De Groot aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad schrapt agendapunt 8. 

De raad voegt agendapunt 11a toe (Aanbesteding accountantsdiensten). 

De raad voegt agendapunt 11b toe (Benoeming leden onderzoekscommissie 
voor benoeming wethouder). 
De raad voegt agendapunt 11c toe ter behandeling van een motie van de 

fractie van Hillegom Progressief over inventarisatie en bescherming 
(wand)kunstwerken in de gemeente Hillegom. 

De raad stelt de agenda met deze wijzigingen vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer Van Beek spreekt in over agendapunt 9 (Koersdocument economie en 

toerisme – ontwikkeling Koopcentrum Hillegom). 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Heusden stelt vragen over het verkeersonderzoek N208 en over een 

veilige fietsroute naar en van het station. Deze worden beantwoord door 

burgemeester Broekhuis. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over onderzoeken volgens artikel 213a 

Gemeentewet. Deze worden beantwoord door wethouder Van Rijnberk. 

Mevrouw Heemskerk stelt vragen over het terrein van de voormalige gasfabriek. 

Deze worden beantwoord door burgemeester Broekhuis. 
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5. Vaststellen van het verslag van het regio-overleg van 11 februari 2013 en de 

verslagen van de uitwisselingsavond van 28 februari 2013 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

De raad besluit de voorgestelde brief over onteigening voor het fietspad Hillegom-

Bennebroek aan Rijkswaterstaat te versturen. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. 

De heer De Bock en mevrouw Heemskerk stellen aanvullende vragen over de 

manege. Deze worden door burgemeester Broekhuis beantwoord. De 

burgemeester zegt toe de nadere vragen na overleg in het college te 

beantwoorden. 

Mevrouw Van Vliet stelt nadere vragen over bomen in of bij het Molenduin. Deze 

worden door burgemeester Broekhuis beantwoord. De burgemeester zegt toe dat 

de nadere vragen schriftelijk beantwoord worden. 

De heer De Bock stelt nadere vragen over het afwijkingenbeleid kruimelgevallen in 

relatie tot het Fordmuseum. Deze worden door burgemeester Broekhuis 

beantwoord. De burgemeester zegt toe de raad te informeren over de beslissing 

van het college op de principeaanvraag voor wijziging van het gebruik van het 

museum. 

De aanvullende vragen over het project Herinrichting N208 en de antwoorden 

hierop worden betrokken bij de bespreking van dit dossier. 

 
8. Handbalveld en ovaal looppad sportpark Zanderij 

Dit agendapunt is geschrapt. 

 

9. Koersdocument economie en toerisme 

De heer Van Trigt dient een amendement in namens de fracties van CDA, VVD,  

PvdA en D66 (zie bijlage). 

Mevrouw Snuif dient een motie in namens de fracties van D66, PvdA, Bloeiend 
Hillegom en CDA (zie bijlage). Na discussie wijzigt mevrouw Snuif de motie 
namens de indieners. 
De raad neemt het amendement aan. De leden van de fracties van Hillegom 
Progressief en BBH en de heer Jansen zijn tegen. De leden van de fracties van 
CDA, D66, PvdA, Roelfsema, VVD en Bloeiend Hillegom met uitzondering van 
de heer Jansen, zijn vóór. 
De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 
De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van de VVD is tegen. 
 

10. Rapport Rekenkamercommissie: Weerstandsvermogen gemeente Hillegom 

De raad besluit dat de heer Van der Velde mag deelnemen aan de beraadslaging. 

Mevrouw Van Dijk dient een amendement in namens de fractie van de PvdA (zie 

bijlage). 

De raad besluit het voorstel terug te geven aan de rekenkamercommissie met het 

verzoek het in overeenstemming te brengen met het nawoord van de 

rekenkamercommissie in het rapport en met de mondelinge reactie van de 

vertegenwoordiger van de rekenkamercommissie in de vergadering. 

 

11. Gemeentelijk beleid voor grondwater 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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11a. Aanbesteding accountantsdiensten 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is tegen. 

 

11b. Benoeming leden onderzoekscommissie voor benoeming wethouder 

De raad benoemt unaniem mevrouw Heemskerk en de heren De Bock en Evers als 

leden van de commissie, die onderzoekt of de kandidaat-wethouder voldoet aan 

de eisen van de Gemeentewet. 

 

11c Motie Hillegom Progressief over inventarisatie en bescherming 
(wand)kunstwerken in de gemeente Hillegom 

Mevrouw Van Vliet dient een motie in (zie bijlage). 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 
12. Hamerstukken: 

12a. Bestemmingsplan Zuider Leidsevaart 3 Hillegom 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12b. Bestemmingsplan Frederikslaan 2 Hillegom 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12c. Afkoppelplan, duurzame verwerking van hemelwater, programma 2012-2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

12d. Rapport Rekenkamercommissie: Subsidies in Hillegom 

 Mevrouw Van Dijk legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:07 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Koersdocument economie en toerisme 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, VVD, PvdA en D66 

 

Tekst amendement: 

Aan beslispunt 1 toevoegen: 

met dien verstande dat in het actieprogramma economie (bladzijde 20 van het 

koersdocument) bij „Private initiatieven‟ aan het nieuwe actiepunt „Ontwikkeling 

Pastoorslaan‟ wordt toegevoegd „in combinatie met, op termijn, transformatie van 

bedrijventerrein Hillegommerbeek tot woningbouwlocatie‟. 

 

Toelichting: 

Bedrijventerrein Hillegommerbeek ligt centraal in Hillegom. Deze plek is voor de 

meeste bedrijvigheid die daar aanwezig is niet per se noodzakelijk. De locatie is wel 

bijzonder geschikt en aantrekkelijk voor woningbouw. Het is duidelijk dat 

bedrijventerrein Hillegommerbeek niet op korte termijn te transformeren zal zijn tot 

woningbouwlocatie maar door nu de intentie uit te spreken deze locatie op termijn te 

transformeren tot woningbouwlocatie kunnen initiatieven in de toekomst hieraan 

getoetst worden en kunnen wellicht ruimtelijke ordeningsinstrumenten ingezet 

worden om deze toekomstplannen te realiseren. 

In het koersdocument economie en toerisme wordt aangegeven dat 

bedrijventerreinen moeten worden gekoesterd. Wanneer er wel plannen zijn vierkante 

meters bedrijventerrein op te offeren zou er een bedrijventerrein aan de Pastoorslaan 

gerealiseerd moeten worden. Als nieuwe actie wordt (op bladzijde 20 van het 

koersdocument) voorgesteld bedrijventerrein Pastoorslaan te ontwikkelen. 

(Gedeeltelijk) opheffen van bedrijventerrein Hillegommerbeek kan op deze manier 

worden gecompenseerd. 

 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Koersdocument economie en toerisme, kwaliteit openbare ruimte 

centrum 

Ingediend door mevrouw Snuif namens de fracties van D66, PvdA, Bloeiend 

Hillegom en CDA 

 

Tekst motie: 

De Raad, 

van mening dat 

- het koersdocument en de bespreking hiervan tijdens de informatiebijeenkomst op 

21 maart aangeven dat 

 verbetering van de openbare ruimte een belangrijk instrument is om de 

verblijfskwaliteit van het centrum te verbeteren; 

 de verschillende bouwplannen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, 

onvoldoende hebben geleid tot de gewenste verblijfskwaliteit; 

 het centrum unieke kwaliteiten heeft waarbij de historische opbouw nog 

afleesbaar is en karakteristieke elementen nog overeind staan, maar dat met 

de tijd de opbouw en het straatbeeld vertroebeld zijn geraakt; 

 het centrum het “hart” heeft tussen de drie kerken; 

 de Hoofdstraat de “hartlijn” is en “daarachter” zich vele functies bevinden die 

het geheel tot een centrum maken; 

overwegende dat 

- door de gemeenteraad voor de herinrichting van de Hoftuin middelen zijn 

gereserveerd, 



 

5 

V
E

R
S

L
A

G
 R

A
A

D
 

van oordeel dat 

- het van belang is dat de straten en functies rondom het centrum complementair 

zijn, waardoor het gebied tussen de drie kerken – als totaal – een aangenaam 

verblijfsklimaat krijgt; 

- de kwaliteit van de openbare ruimte van de entrees naar de Hoofdstraat hierbij 

essentieel is; 

- hierbij onderscheid gemaakt kan worden in de zuidelijke entree, de westelijke 

entrees, de noordelijke entree en de oostelijke entrees; 

- het van belang is aandacht te geven aan “tot waar kun je met de auto komen” 

enerzijds ten behoeve van de bereikbaarheid en anderzijds ter voorkoming van de 

dominantie van de auto in het straatbeeld ten koste van de verblijfskwaliteit, 

roept het college op 

1. een plan voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte voor de 

zuidelijke entree van de Hoofdstraat op te stellen waarvan de herinrichting van de 

Hoftuin een belangrijk onderdeel is; 

2. na inspraak en besluitvorming door de gemeenteraad over dit plan zo snel 

mogelijke met de herinrichting van de Hoftuin te starten; 

3. plannen voor het verbeteren van de openbare ruimte van de westelijke entrees, 

de noordelijke entree en de oostelijke entrees van de Hoofdstraat op te stellen en 

met een plan van aanpak aan de raad voor te leggen; 

4. het verkeersonderzoek voor de Hoofdstraat uit het HVVP inhoudelijk, procedureel 

en financieel onderdeel te laten zijn van de op te stellen plannen; 

5. de raad voor te stellen de dekking van de kosten voor het opstellen van de onder 

punt 3 genoemde plannen,  die geraamd worden op € 40.000,-, ten laste te 

brengen van een eventueel positief rekeningresultaat, de reserves of de 

gereserveerde middelen voor het Henri Dunantplein 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

Toegevoegd aan “van oordeel dat” 

- het van belang is dat er aandacht wordt besteed aan een groen en lommerrijk 

dorpskarakter 

 

 

AMENDEMENT  (aangehouden)   

Onderwerp: Rapport Rekenkamercommissie Weerstandsvermogen gemeente 

Hillegom 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fractie van de PvdA 

 

Tekst amendement: 

Aan het eerste besluitpunt toevoegen: 

“met uitzondering van de aanbevelingen 3 en 5.” 

 

Toelichting: 

Aanbeveling 3: 

Wij kiezen ervoor bestemmingsreserves volgens de huidige werkwijze buiten het 

weerstandsvermogen te houden. Wij vinden dat weerstandsvermogen niet bestemd 

geld moet zijn. 

Aanbeveling 5: 

Wij zijn van mening dat de inspanning die voor invulling van aanbeveling 5 wordt 

gevraagd niet in verhouding staat tot het effect op het gebied van risicobeheersing en 

sturing door de raad.  
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MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Inventarisatie en bescherming (wand)kunstwerken in de gemeente 
Hillegom 

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fractie van Hillegom Progressief 

 

Tekst motie: 

De Raad, 
overwegende dat 

- Hillegom een rijke historie kent; 

- het belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met Cultureel erfgoed; 

- de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft veel ervaring met het redden, 
behouden, renoveren en herbestemmen van wandkunstwerken; 

- de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bezig is met het inventariseren van alle 
vergelijkbare kunstwerken in gemeenten en openbare gebouwen als bijv. scholen; 

- zij bereid zijn om mee te zoeken naar mogelijk financieringsbronnen voor een  
project tot behoud van een dergelijk kunstwerk, 

van oordeel dat 

- een goed overzicht van (wand)kunstwerken behorende tot het cultureel erfgoed 
dat in Hillegom aanwezig is ontbreekt; 

- met een goed overzicht ook de mogelijkheden tot behoud of bescherming ervan 
toenemen; 

- in het nabije verleden de kennis van mogelijkheden tot behoud van een fresco als 
die in de voormalige Paulusschool ontbrak,  

roept het college op  

- om, in samenwerking met derden zoals bijv. de Vrienden van Oud Hillegom, mee 
te  werken aan de inventarisatie van bijzondere wandkunstwerken, die worden 
bestempeld als wederopbouwkunst en wordt gezien als een unieke periode uit de 
Nederlands kunstgeschiedenis; 

- om deze lijst door te geven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
- om bij een geplande sloop in de toekomst van dergelijke kunstwerken de 

mogelijkheden tot behoud te onderzoeken en in overweging te nemen; 
- om, in samenwerking met derden, zoals bijv. de Vrienden van Oud Hillegom, een 

inventarisatie van overige waardevolle kunstwerken in Hillegom op te stellen 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 


