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Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Herziening Van den Ende-

laan 41/43 gemeente Hillegom 
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1. INLEIDING 

 

Het ontwerpbestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/34, voor het bouwen van 5 

woningen, heeft vanaf 23 december 2015  tot en met 2 februari 2016 ter inzage gelegen. De 

gemeente heeft 1 zienswijze ontvangen. Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens 

wordt de digitale versie van deze Nota zienswijzen geanonimiseerd.  

 

In hoofdstuk 2 is de zienswijze samengevat en van een beantwoording voorzien. Hierbij is, in-

dien daar sprake van is, kenbaar gemaakt of de zienswijze tot een gewijzigde regeling in het 

bestemmingsplan heeft geleid.  

 

In hoofdstuk 3 zijn de wijzigingen beschreven die zijn doorgevoerd van het ontwerp bestem-

mingsplan naar het vast te stellen bestemmingsplan. 
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2. ZIENSWIJZEN 

 

Er is 1 zienswijze binnengekomen. Onderstaand is de zakelijke samenvatting van de zienswijze 

opgenomen. Bij de beantwoording van de zienswijze is de volledige zienswijze betrokken.  

 

2.1  Zienswijze 1 
 

Samenvatting van de zienswijze 

Reclamant geeft aan dat bebouwing op deze plek het aanzien schaadt. En wijst er op dat de 

veiligheid van met name fietsers (schooljeugd) in het geding is. 

 

Reclamant is van mening dat er sprake is van rechtsongelijkheid. In 2010 is een eigen initiatief 

voor de bouw van drie of vier appartementen met praktijkruimte op de Van den Endelaan 19 

afgewezen. Met dit ontwerpbestemmingsplan stemt de gemeente nu wel in met nieuwbouw aan 

de N208. Reclamant refereert daarbij ook aan de nieuwbouw van 20 appartementen ter hoogte 

van Weeresteinstraat 209.  

 

Beantwoording van de zienswijze 

De zienswijze is gedateerd op 11 februari en ontvangen op 12 februari 2016. De uiterlijke datum 

voor indiening was 2 februari 2016. Er is niet gemotiveerd waarom de zienswijze niet binnen de 

termijn is ingediend, en is derhalve niet-ontvankelijk. 

 

Bovendien maakt reclamant bezwaar tegen de bouw van 5 woningen. Het vigerende bestem-

mingsplan Van den Endelaan 41/43 voorziet reeds in deze bouwtitels.  

 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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3. WIJZIGINGEN IN HET BESTEMMINGSPLAN 

 

Niet van toepassing. 

 

 

 


