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 Griffie 3. Bestuur\4008 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.     3. Bestuur\4008  

Raad    13-06-2013 

Agendanummer   7 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

Vragen van de CDA-fractie d.d. 04-04-2013 inzake woninginbraken  

Het aantal woninginbraken is in Hillegom in 2012 ten opzichte van 2011 enorm 

gestegen. Dit gaat niet alleen ten koste van de eigendommen maar ook van het 

veiligheidsgevoel van de Hillegommers. Het CDA is daar verontrust over en heeft de 

volgende vragen aan het college. 

 

Reactie college d.d. 03-05-2013: Door uw fractie zijn schriftelijke vragen gesteld over 

de woninginbraken in Hillegom. De termijn van beantwoording eindigt op 4 mei. Door 

het vervallen van de collegevergadering op 30 april zijn de antwoorden nog niet door het 

college besproken en vastgesteld. De beantwoording staat geagendeerd voor de 

collegevergadering van 7 mei a.s. Na vaststelling door het college van deze antwoorden 

informeren wij u zo snel mogelijk. 

 

1. Kan de portefeuillehouder een uitsplitsing geven van het aantal woninginbraken 

naar bepaalde buurten/wijken in Hillegom. Is het aantal woninginbraken in  

  bepaalde buurten/wijken opvallend hoger? 

2.  Kan de portefeuillehouder de toename verklaren, nader duiden of relateren aan 

bepaalde ontwikkelingen? 

3.  Heeft de portefeuillehouder al overleg gepleegd met de politie over het gestegen 

aantal woninginbraken in Hillegom? Zo ja, wat zijn de maatregelen die de politie 

gaat nemen? Zo nee, waarom niet? 

4.  Welke maatregelen kan de gemeente Hillegom zelf nemen in aanvulling op de 

acties van de politie? 

5.  Wanneer kunnen wij een actieplan verwachten gericht op het drastisch 

terugdringen van het aantal woninginbraken zodat het veiligheidsgevoel van de 

Hillegommers weer toeneemt?  

 

Vragen van de fractie van Hillegom Progressieef d.d. 14-05-2013 inzake het beheer van 

en activiteiten in de Vosse- en Weerlanerpolder 

1. Bent u op de hoogte van werkzaamheden die afgelopen zaterdag 4 mei 2013, in 

 het broedseizoen, midden in de Vosse en Weerlanerpolder hebben 

 plaatsgevonden, waaronder eggen en bewateren middels een trekker die door het 

 gebied reed?  
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2. Welke stappen bent u voornemens te zetten om dit te voorkomen en welke 

 handhavende maatregelen gaat u nemen tegen het bedrijf of de organisatie die 

 de werkzaamheden heeft uitgevoerd, dan wel opdracht hiervoor heeft gegeven?  

 


