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 het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven een onderzoek
 in te stellen naar de haalbaarheid van het plaatsen of verplaatsen van de brug
 evenemententerrein - sportpark De Zanderij.
 Bestaand kader/doelstelling:
 Doelstelling is om de bereikbaarheid van het sportpark De Zanderij te verbeteren en
 om de parkeerproblemen van De Kwekerij te verminderen.
 Dit voorstel is gerelateerd aan het raadsvoorstel inzake herontwikkeling sportpark De
 Zanderij en bestemmingsplan Fioretti College.
 In Ieid ing :
 Als gevolg van de nieuwbouw van het Fioretti college is tevens de herinrichting van
 het omliggende openbaar gebied aan de orde. Naar aanleiding van de uitwerking van
 het ontwerp voor de openbare ruimte is vanuit verschillende disciplines verzocht of
 het mogelijk is de reconstructie van het gebied aan te grijpen om een extra
 brugverbinding richting de Zanderij te maken, clan wel de bestaande brug te
 verplaatsen. Dit punt is niet eerder aan de orde geweest. Wij vinden het van belang
 om de technische en financiële haalbaarheid hiervan te onderzoeken.
 Argumenten:
 Wrmindenhg parkeerprobleem en betere berelkbaarhel'd sportpark
 Zowel vanwege de bereikbaarheid van de Zanderij voor de brandweer, de
 bevoorrading van de nieuwe accommodatie van de sportverenigingen als vanwege de
 parkeerproblemen op de Kwekerij is de wens voor een nieuwe, zwaardere, brug
 uitgesproken. Deze brug zou moeten komen te tiggen in het verlengde van de weg
 tussen de Draka en het nieuwe Fioretti college. Hiermee wordt een directe verbinding
 richting de sportvelden bewerkstellig,d.
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Financiële dekking:
 In de plannen voor het Fioretti college en het ter beschikking gestelde krediet voor de
 bijbehorende infrastructurele voorzieningen is geen rekening gehouden met de
 aanleg van een nieuwe brug. Hiervoor is dus aanvullend krediet nodig.
 De kosten van het onderzoek kunnen binnen het voorbereidingskrediet van het
 sportpark worden opgevangen.
 Uiwoering:
 Voor een dergelijke kostbare operatie is een integrale belangenafweging
 noodzakelijk. Naast een interne overweging dient hierbij tevens overleg gevoerd te
 worden met het Hoogheemraadschap. Daarnaast wordt een raming van de te
 verwachten kosten gemaakt. Afsluitend wordt een complete kredietaanvraag aan u ter
 besluitvorming voorgelegd.
 Communicatie/paqicipatie'.
 N.v.t.
 Urgentie: Hoog
 De realisatie van het openbaar gebied rondom het Fioretti college is voorzien in de
 zomer van 201 2. Hiermee is het gereed op het moment dat de nieuwbouw open gaat.
 Het meest wenselijk is het om de eventuele aanleg van een nieuwe brug direct mee te
 nemen Elij de realisatie van het openbaar gebied.
 In verband met de gewenste uitvoering in 201 2 kan een kredietvoorstel niet wachten
 op de kadernota voor 201 3. Om deze reden is een afzonderlijke kredEietaanvraag
 gewenst.
 Kanttekeningen:
 N'.v.t.
 namens het college van burgemeester en wethouders,
 i ng . G.P. van Lierop
 secretaris
 J. Broekhuis
 burgemeester
 Geen s'ukken 'er inzage gelegd.
 Informatlè bùï dhr. Te Zeeman, t.zeeman@hl'llegom.nL tel.nr. (0252) 5.|7 305
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 Onderwerp:
 Onderzoek naar plaatsing of verplaatsing van de brug evenemententerrein -
 sportpark De Zanderij
 De Raad van de gemeente Hillegom,
 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
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 besluit:
 het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven een onderzoek
 in te stellen naar de haalbaarheid van het plaatsen of verplaatsen van de brug
 evenemententerrein - sportpark De Zanderij.
 Aldus besloten in de vergadering van 1 5 december 201 1 .
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 voorzitter
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