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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 22 maart 2012 

_____________________________________________________________________________ 

 

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), J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), 

S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van 

Heusden (VVD), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong (CDA), 

C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

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

 

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

Rijnberk 

 

Afwezig: de heer J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) en wethouder W.J. van Aken 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Van Trigt aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit agendapunt 8a toe te voegen ter behandeling van een motie en 

stelt de agenda overigens 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 informatiebijeenkomst van 16 februari 2012 

en de raadsavond van 1 maart 2012 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

Wethouder Van Griensven zegt toe de raad op de hoogte te houden van de stand 

van zaken bij de inrichting van het buitengebied bij project Goed Wonen. 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  

De voorzitter zegt toe de raad inzage te geven in de antwoordbrief aan de heer 

Wesseling (op brief 6). 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

 

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 
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8. Kadernota Ringvaartterrein 

Mevrouw Heemskerk dient een amendement in (zie bijlage). 

De heer Van Trigt dient twee moties in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement unaniem aan. 

De raad verwerpt motie 1. De fracties van CDA en D66 zijn vóór. De overige 

fracties zijn tegen. 

De raad verwerpt motie 2. De fractie van het CDA is vóór. De overige fracties zijn 

tegen. 

De heer van Trigt legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

 

8a. Motie Extra bijdrage Stichting Oranje Comité Hillegom 

De heer van Trigt dient een motie in (zie bijlage). 

De raad neemt de motie aan. De fracties van Bloeiend Hillegom, Hillegom 

Progressief en VVD, met uitzondering van de heer Jongbloed, zijn tegen. De 

overige fracties en de heer Jongbloed zijn vóór. 

 

9. Hamerstukken: 

9a. Archiefverordening van Hillegom 2012 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9b. Regeling “Intergemeentelijk compensatiefonds ruimte voor ruimte en 

 lintbebouwing Duin- en Bollenstreek” 

Mevrouw Van Vliet legt een stemverklaring af. 

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

tegen. 

 

9c. Conceptprogramma 2013 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) 

 Hollands Midden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9d. Vaststelling bestemmingsplan Weeresteinstraat 209 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:07 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april 2012. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 
AMENDEMENT   (aangenomen)  

Onderwerp: Kadernota Ringvaartterrein, PolitieKeurmerk Veilig Wonen 

Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fracties van Bloeiend Hillegom en 

VVD 

 

Tekst amendement: 

Aan de kadernota op bladzijde 17, na de paragraaf Stedelijk Waterplan, toevoegen: 

 

Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014 

In het Veiligheidsbeleid Hillegom worden voor vijf veiligheidsvelden actiepunten 

benoemd. Binnen het veiligheidsveld “veilige woon- en leefomgeving” wordt als actie 

7 het PolitieKeurmerk Veilig Wonen genoemd. Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen 

(PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond 

woningen, wooncomplexen en buurten. De eisen en maatregelen werken preventief 

tegen woninginbraak, brand, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat.  

Conclusie: De woningen moeten voldoen aan de eisen van het PKVW en de openbare 

ruimte in het plan moet zoveel mogelijk voldoen aan de eisen van het PKVW. 

 

Toelichting: 

In de voorgelegde kadernota Ringvaartterrein staat het PolitieKeurmerk Veilig Wonen 
wel genoemd, maar alleen onder het kopje verlichting. 
In het Veiligheidsbeleid Hillegom is het keurmerk in brede zin opgenomen.  
Door dit beleidsplan op te nemen onder de beleidskaders wordt het van toepassing op 
alle facetten van het plan en niet alleen de verlichting. 
Hoewel het Veiligheidsbeleid Hillegom het keurmerk niet verplicht stelt, zou de raad 
van Hillegom graag zien dat deze nieuwe woonomgeving wordt ingericht volgens het 
PolitieKeurmerk Veilig Wonen, opdat het woongenot en de woonbeleving vanaf de 
start een goed borging hebben. 
Op termijn is dit zeker in het belang van de nieuwe bewoners gelet op de kosten en 
woonbeleving van de burgers. 
 

 

MOTIE 1   (verworpen)  

Onderwerp: Kadernota Ringvaartterrein, passantenligplaatsen 

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

 

Tekst motie: 

De raad, 
overwegende dat  
- het Ringvaartterrein door de positie aan de Ringvaart een belangrijke, 

beeldbepalende factor van Hillegom vanuit de Haarlemmermeer is; 
- in de kadernota Ringvaartterrein Hillegom gesteld wordt dat Hillegom door de 

ontwikkeling van het Ringvaartterrein een uitnodigend nieuw gezicht aan de 
Ringvaart krijgt; 

- op 9 oktober 2008 de nota toerisme ‘Hillegom, meer dan bollen’ is vastgesteld 
waarin de aanwezigheid van grotere en kleinere waterwegen als sterk punt van 
Hillegom wordt beoordeeld en het ontwikkelen van vaarroutes als actiepunt is 
bestempeld, 

van oordeel dat 

- passantenligplaatsen met daarbij behorende beperkte noodzakelijke faciliteiten    
waarbij o.a. gedacht kan worden aan water, elektra en toiletgebouw (maar ook 
bijvoorbeeld aan een horecagelegenheid met uitnodigend terras aan het water), 
onderdeel kunnen zijn van het in de kadernota genoemde uitnodigende nieuw 
gezicht aan de Ringvaart; 

- deze passantenligplaatsen zich qua opzet en doel zouden moeten onderscheiden 
van een mogelijk te realiseren haven bij Bennebroek door zich meer te richten op 
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kortdurend verblijf; 
- deze passantenligplaatsen het (dag)toerisme en recreatie in Hillegom kunnen 

bevorderen; 
- dit versterkt kan worden door eventueel ook aansluiting te zoeken bij 

andersoortige (water)recreatie (kanoën, waterfietsen, fietsen etc.); 
- dit bij kan dragen aan de economische bedrijvigheid in Hillegom,  
spreekt als zijn wens uit 
- dat er passantenligplaatsen met daarbij behorende faciliteiten in of bij het project 

Ringvaartterrein worden gerealiseerd, 
en verzoekt het college 
- te onderzoeken of passantenligplaatsen met bijbehorende faciliteiten gerealiseerd 

kunnen worden in of bij het Ringvaartterrein en gemotiveerd de resultaten 
hiervan aan de Raad te laten weten 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 2   (verworpen)  

Onderwerp: Kadernota Ringvaartterrein, supermarkt 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fractie van het CDA 

 

Tekst motie: 

De raad, 
overwegende dat 
 in de Kadernota Ringvaartterrein is opgenomen dat de vestiging van een 

supermarkt mogelijk wordt gemaakt; 
 in dat kader de naam van C1000 wordt genoemd, 
van oordeel dat 
- er geen beleidsmatige onderbouwing is voor de vestiging van een supermarkt op 

het Ringvaartterrein; 
- een supermarkt erg veel verkeersbewegingen met zich mee zal brengen; 
- verhuizing van C1000 naar het Ringvaartterrein voor hen wellicht een probleem 

oplost, maar betwijfeld kan worden of dit ook voor de gemeente Hillegom het 
geval is, 

verzoekt het college 
- in de verdere uitwerking voor het Ringvaartterrein geen vestiging van een 

supermarkt meer op te nemen 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE    (aangenomen)  

Onderwerp: Extra bijdrage Stichting Oranje Comité Hillegom 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fractie van het CDA 

 

Tekst motie: 

De raad, 
overwegende dat 
 De stichting Oranje Comité Hillegom subsidie ontvangt voor het organiseren van 

activiteiten op 30 april en 4 mei en één keer per vijf jaar op 5 mei; 
 Zij sinds een aantal jaren op iedere 5 mei activiteiten organiseert; 
 De stichting Oranje Comité Hillegom in 2012 naast de subsidie voor activiteiten 

op 30 april en 4 mei een extra bijdrage van € 1.500,- vraagt voor het organiseren 
van activiteiten op 5 mei; 

 Het college van B&W deze extra bijdrage niet beschikbaar wil stellen, 
van oordeel dat 
- De Stichting Oranje Comité Hillegom maximale inzet pleegt sponsors te werven 

om activiteiten te kunnen organiseren; 
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- Waardoor een programma opgezet kan worden dat gewaardeerd wordt door de 
inwoners maar nooit met de bijdrage va de gemeente georganiseerd zou kunnen 
worden; 

- 5 mei gevierd zou moeten blijven worden; 
- Hier onvermijdelijk kosten aan verbonden zijn; 
- Hiervoor een extra bijdrage door de gemeente redelijk is, 
verzoekt het college 
- Alsnog een extra bijdrage van € 1.500,- aan de Stichting Oranje Comité Hillegom 

ter beschikking te stellen om activiteiten op 5 mei 2012 te kunnen organiseren, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 


