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Onderwerp:  

Park Elsbroek: krediet ter beschikking stellen voor renovatie/herinrichting 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van Park Elsbroek van 

 € 630.000. Waarvan ca. 10% = € 60.000 in 2012 en € 570.000 in 2013.  

2. In te stemmen met begrotingswijziging nummer ...  

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

In de kadernota 2012 is voor 2013 geld gereserveerd voor de herinrichting van Park 

Elsbroek: “Het park ondergaat in 2013 een renovatie waarbij wordt aangesloten op de 

nieuwe structuur van de Zorgzone en bestaande structuur in Elsbroek. Er vindt een 

afstemming en integratie plaats met de herinrichting van de ruimtes tussen de 

Mesdagflats, wat uitgevoerd wordt door Woningstichting STEK.  

 

Effect: Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving Elsbroek.” 

 

 

Inleiding: 

Vanwege noodzakelijk onderhoud en ontwikkelingen in de buurt (o.a. ontwikkelen 

Zorgzone, plannen van Stek voor aanpak van de open ruimtes tussen de Mesdagflats) 

is in de kadernota 2012 geld gereserveerd voor uitvoering van werkzaamheden in het 

Park Elsbroek.   

Het Landschapsbureau  Hollandschap heeft een integraal schetsontwerp gemaakt 

voor de ruimte tussen de Mesdagflats (eigendom Stek) en het Park Elsbroek zodat 

beiden één geheel gaan vormen. Stek is voornemens haar plannen in 2013 uit te 

voeren. Als de gemeente de uitvoering gelijktijdig en in 2013 wil laten uitvoeren moet 

de voorbereidingen om het plan definitief te maken nu starten, om daarna bestek te 

maken en te gaan aanbesteden. Hiervoor wordt gevraagd een deel van het krediet al 

in 2012 beschikbaar te stellen. 
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Argumenten: 

1.   In de kadernota 2012 en eerder is aangegeven dat we vanwege noodzakelijk 

onderhoud en plannen van derden de gelegenheid nemen om de 

aantrekkelijkheid en sociale veiligheid in het Park Elsbroek te vergroten. 

2.   Door in dit geval samen op te trekken met Stek werken we integraal aan de 

openbare ruimte. Ook maken we ‘werk met werk’ door de uitvoering van onze 

wensen uit het Speelruimteplan nu uit te voeren.  

 

Financiële dekking: 

In de meerjarenraming is voor uitvoering van de herinrichting van Park Elsbroek een  

bedrag van € 630.000 gereserveerd in 2013. De dekking van het gereserveerde  

bedrag komt uit Reserve algemene investeringen. De kosten voor speelruimte worden  

gedekt uit het Speelruimteplan.  

 

Communicatie/Participatie: 

Direct belanghebbenden waaronder STEK  en de bewoners van de Mesdagflats zijn in 

een vroeg stadium bij de planvorming betrokken. Bij de plan uitwerking tot definitief 

ontwerp, bestek en realisatie wordt afgestemd met Stek. Overige belanghebbenden 

worden middels een informatieavond geïnformeerd en mogen hun reactie geven. Ook 

informeren we inwoners van Hillegom via onze website en via de gemeentepagina in 

het Witte Weekblad.   

 

Participatie diagram: 

 Informeren Reactie 

vragen 

Advies 

vragen 

Co 

produceren 

Laten 

beslissen 

Voorbereiden 

plan 

 Bewoners 

Mesdagflats 

STEK   

Vaststellen 

plan 

omwonenden & 

inwoners Hillegom 

 

omwonenden 

   

Uitvoeren 

plan 

Omwonenden     

Controleren      

 

Urgentie: 

Om in 2013 uitvoering te kunnen realiseren moeten we nu starten met verdere 

voorbereiding en het plan uitwerken tot een bestek om aan te besteden.   

 

 

Kanttekeningen: 

1.1. Het plan is aangepast aan het budgettaire kader 

In de planontwikkeling is naar voren gekomen dat het passend zou zijn om ook 

de directe omgeving (Abellalaan aansluiting Woonzorgzone,  groenstrook 

Hillinenweg en het groengebied langs de Jacques Perklaan) integraal mee nemen. 

De kosten voor het plan voor dit gehele gebied zijn ingeschat op een totaal 
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bedrag van € 1.400.000,-. Om binnen het budgettaire kader te blijven, zijn er 

keuzes gemaakt. De herinrichting beperkt zich tot het huidige park en de groene 

ruimte tussen de Rembrandtschool en apotheek. 

 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd:  

- Schetsontwerp park Elsbroek 

Informatie bij: dhr. V. Lommerse, v.lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 295 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

