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Wat is de opgave waarvoor we staan? 

Het bestemmingsplan Centrum is geactualiseerd. Dit was nodig omdat per 1 juli 2013 

alle gemeenten moeten beschikken over actuele bestemmingsplannen die niet ouder 

zijn dan tien jaar. Naast het actualiseren, zijn meerdere bestemmingsplannen 

(waaronder Centrum, Treslong, omgeving Parklaan en Weerestein) samengevoegd tot 

een. Het voordeel van het samenvoegen is dat het duidelijker en gemakkelijker is voor 

inwoners, omdat er minder bestemmingsplannen en de regels gelijkluidend zijn. 

Bovendien is het goedkoper. Het is een conserverend bestemmingsplan, wat betekent 

dat in het plan de bestaande rechten staan aangegeven. Hoe is het nu en wat is er 

vergund? Het is als het ware een foto van de huidige situatie. Bovendien is dit 

bestemmingsplan flexibeler waar het gaat om wonen op plekken die oorspronkelijk een 

andere bestemming hebben (bv detailhandel, kantoren en bedrijven) en 

woonmogelijkheden in de aanloopstraten. Hiermee willen we ruimte bieden aan 

particuliere initiatieven en leegstand aanpakken.  

 

Wat gaat het teweeg brengen bij wie? 

Het bestemmingsplan Centrum is op 13 juni vastgesteld en heeft daarna zes weken (27 

juni – 7 augustus) ter inzage gelegen. Er zijn 13 ontvankelijke zienswijzen ingediend. 

Een aantal heeft geleid tot aanpassing van het plan. Er zijn dus ook zienswijzen die niet 

tot verandering van het plan hebben geleid. Deze mensen zullen hierover waarschijnlijk 

teleurgesteld zijn. Wonen wordt toegestaan op bepaalde locaties. Hiermee hopen we 

leegstand te verminderen, wat voor bewoners van omliggende panden een prettige 

ontwikkeling is. Verder zorgt actualisatie van het plan dat er duidelijkheid komt over de 

bestemming van bepaalde locaties. 

 

Wat is het doel van de communicatie? 

Kennis: 

 Tijdig informeren van betrokkenen: na vaststellen van het bestemmingsplan 

hebben de indieners van zienswijzen nog zes weken om hierover in beroep te 

gaan.  

 Duidelijkheid voor inwoners en ondernemers uit het Centrum, Treslong en 

Weerestein, want er is nu een bestemmingsplan in plaats van drie dat volledig is 

geactualiseerd. 

 Om leegstand tegen te gaan, is dit bestemmingsplan flexibeler waar het gaat om 

wonen op plekken die oorspronkelijk een andere bestemming hebben. Zo wordt 

wonen toegestaan in de aanloopstraten van het kernwinkelgebied en kan wonen 

mogelijk gemaakt worden op locaties buiten het winkelgebied en de 



aanloopstraten die nu de bestemming detailhandel, kantoren of bedrijven 

hebben.   

 

Bij wie willen we dit doel bereiken? 

Extern:  

 Bewoners en ondernemers in het gebied van het nieuwe bestemmingsplan 

Centrum 

o In het bijzonder de 13 inwoners die zienswijzen hebben ingediend 

 Overige ondernemers en bewoners in Hillegom 

 

Intern: 

 Gemeenteraad 

 Collega’s van team Publiekszaken 

 Collega’s die bezig zijn met planvorming voor het gebied van het nieuwe 

bestemmingsplan Centrum (bv Hart voor Hillegom) 

 

Wat is de kernboodschap? 

Bestemmingsplan Centrum is klaar. Het is een conserverend bestemmingplan, wat 

betekent dat in het plan de huidige stand van zaken staat aangegeven. Er is één plan 

met dezelfde regels voor de gebieden Centrum, Treslong en Weerestein. Nieuw is dat 

wonen wordt toegestaan in de aanloopstraten van het kernwinkelgebied en op locaties 

buiten het winkelgebied en de aanloopstraten die nu bestemd zijn voor detailhandel, 

kantoren of bedrijven.   

 

Welke communicatiemiddelen zetten we in? 

 Gemeenteberichten 

 Staatscourant 

 Gemeentelijke website  

 Na vaststelling stuurt de gemeente een brief naar 13 indieners van zienswijzen. 

 Persbericht 

 

Organisatie van de communicatie 

De regie op de communicatie met de bewoners en ondernemers uit het gebied van 

Bestemmingsplan Centrum ligt bij het team RO. Hier liggen de contacten met de 

betrokkenen. Ook de afhandeling van de formaliteiten bij een bestemmingsplan ligt bij 

het team RO.  

 

Inwoner & bestuur ondersteunt bij de perscontacten en het opstellen van de brieven 

naar de indieners van de zienswijzen. De webredactie adviseert en plaatst de informatie 

op de website. 

 


