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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 26 maart 2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Broekhuis, burgemeester 

Leden: de dames A. van Dijk (PvdA, vanaf punt 5), 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), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers 

(BBH), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van Heusden (Van Heusden), J.J.R. 

Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom), A. de Jong 

(BBH), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen (PvdA), F.J. Roelfsema 

(Roelfsema) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

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

 

Aanwezige wethouders: de heren I.A.M. ten Hagen, G. Kleijheeg en A.Th. van Rijnberk 

Aanwezig bij punt 14: mevrouw J.A. Ringelberg (burgerlid VVD) 

 

Afwezig: de heer S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  

Door loting wordt de heer Evers aangewezen als eerst stemmend lid.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit punt 13b vóór de hamerstukken te behandelen. 

De heer Van Loenen doet namens de PvdA-fractie het voorstel van orde om de 

punten 8, 9, 10 en 11 van de agenda af te voeren. 

De raad besluit punt 8 van de agenda af te voeren. 

De raad besluit een motie over ‘Bestuursopdracht herontwikkeling St. Jozefpark 

en Leembruggenstraat’ te agenderen als nieuw punt 8. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Mevrouw Van Gerven spreekt in over agendapunt 11 (ontwerpbestemmingsplan 
Fordmuseum).  
 

4. Vragenkwartier 

De heer Roelfsema stelt vragen over de 3
e

 Loosterweg als sluiproute bij afsluiting 

van de N208. Deze worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

Mevrouw Van Vliet stelt vragen over de verkeerssituatie 3
e

 Loosterweg. Deze 

worden beantwoord door wethouder Ten Hagen. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de informatiebijeenkomst van 19 december 

2013 en de uitwisselingsbijeenkomsten van 9 januari 2014 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 

 

De raad actualiseert de actielijst. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

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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7. Schriftelijk gestelde vragen 

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

Naar aanleiding van het antwoord op de vragen van D66 over de afsluiting van de 

N208 dient de heer Adamse namens de fractie van D66 een motie in over ‘Extern 

onderzoek besluitvorming N208’ (zie bijlage). 

Na discussie wijzigt de heer Adamse de motie namens de indieners. 

De heren Evers en Van Heusden leggen een stemverklaring af. 

De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van de VVD is tegen. 
 

8. Motie Bestuursopdracht herontwikkeling St. Jozefpark en Leembruggenstraat 

De heer Roelfsema dient mede namens de fracties van CDA, BBH, Bloeiend 

Hillegom en VVD de motie in (zie bijlage). 

De raad neemt de motie unaniem aan. 

 

9. Herontwikkeling Leembruggenstraat 

De heer Van Trigt dient namens de fracties van CDA, Roelfsema en BBH een 

amendement in (zie bijlage). 

De raad neemt het amendement aan. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is 

tegen. 

De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. Alleen de fractie van 

Hillegom Progressief is tegen. 

 

10. Busbaan en verkeersmaatregelen bij NS station Hillegom 

Mevrouw Van Vliet neemt bij dit punt niet deel aan de beraadslaging en stemming 
wegens persoonlijke betrokkenheid. 
De heer De Bock dient namens de fractie van het CDA een amendement in (nr.1, 

zie bijlage). 

De heer Van Heusden dient mede namens de fracties van BBH en Bloeiend 

Hillegom een amendement in (nr.2, zie bijlage). 

De heer Van Loenen dient namens de fractie van de PvdA een amendement in 

(nr.3, zie bijlage) en een motie (zie bijlage). 

De raad neemt amendement 1 unaniem aan.  

De raad neemt amendement 2 aan. Alleen de fractie van de PvdA is tegen. 

De raad verwerpt amendement 3. Alleen de fractie van de PvdA is vóór. 

De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit. 

De raad verwerpt de motie. Alleen de fractie van de PvdA is vóór. 

 

11. Ontwerpbestemmingsplan Fordmuseum 

De dames Snuif, Van Vliet en Heemskerk leggen een stemverklaring af. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van de PvdA is tegen. 

 

12. Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadsleden 

De heer De Bock stelt namens de commissie voor onderzoek van de 

geloofsbrieven voor vast te stellen dat er geen geschillen zijn gerezen met 

betrekking tot de verkiezing en alle benoemdverklaarden toe te laten tot de raad. 

 De raad besluit unaniem volgens dit voorstel. 

 

13b. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

Mevrouw Van Vliet dient namens de fracties van Hillegom Progressief en PvdA een 

amendement in (zie bijlage). 

De griffier zegt toe in april een voorstel aan de raad voor te leggen tot aanpassing 

van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. 

De raad verwerpt het amendement. De fracties van Hillegom Progressief en PvdA 

zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 

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

tegen. 
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13. Hamerstukken: 

13a. Wegsleepverordening Hillegom 2014 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

14. Afscheid raadsleden 

De voorzitter, enkele raadsleden en mevrouw Ringelberg spreken de scheidende 

raadsleden toe. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:40 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging)   

Onderwerp: Extern onderzoek besluitvorming N208 

Ingediend door de heer Adamse namens de fractie van D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende 

- dat in het project N208 door de Raad nauwlettend  wordt gevolgd; 

- dat het college de Raad expliciet en bij herhaling heeft geïnformeerd dat de N208 

te allen tijde met minimaal één rijstrook open zou worden gehouden; 

- dat het college de Raad heeft voorgelegd dat de aanbesteding uitdrukkelijk deze 

eis bevatte en de Raad op deze basis de gelden voor de N208 beschikbaar heeft 

gesteld;  

- dat deze voorwaarden van grote invloed zijn op de bereikbaarheid van Hillegom in 

het algemeen en die van het centrum in het bijzonder; 

- dat de portefeuillehouder in summiere beantwoordingen op diverse vragen van de 

Raad hierover stelt dat het voldongen feiten zijn waar niet op terug gekomen kan 

worden; 

- dat de portefeuillehouder aangeeft dat hij over de afsluiting overleg heeft 

gevoerd met de BAM; 

- dat de Raad zich wil laten informeren door een, niet bij het project betrokken, 

derde over mogelijke alternatieven voor de afsluitingen,  

van oordeel  

- dat een dergelijke langdurige afsluiting voor de detailhandel tot een forse 

omzetderving zal leiden; 

- dat (gedeeltelijke) afsluiting in het bollenseizoen onwenselijk is, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- zo spoedig mogelijk en op zeer korte termijn een extern onderzoek te laten doen 

door een objectieve, deskundige derde naar: 

o  de (on)mogelijkheid om de N208 wél met één rijstrook of omleiding ter 

plekke bereikbaar te houden; 

o de mogelijkheid om de totale afsluiting tot een absoluut minimum te 

beperken, bijvoorbeeld door 24 uur per dag door te werken; 

o indien dit niet mogelijk is na te gaan of een deel van de werkzaamheden in de 

zomer kunnen worden uitgevoerd; 

- de Raad te informeren over de resultaten van dit onderzoek 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging: 

In het dictum de tekst “en op zeer korte termijn” vervangen door “maar uiterlijk 

binnen tien dagen”. 

 

 

MOTIE  (aangenomen)   

Onderwerp: Bestuursopdracht herontwikkeling St. Jozefpark en Leembruggenstraat 

Ingediend door de heer Roelfsema namens de fracties van Roelfsema, CDA, BBH, 

Bloeiend Hillegom en VVD 

 

Tekst motie 

De raad,  
overwegende dat, 
- tijdens de uitwisseling van 13 maart 2014 is gebleken dat de partijen die aan tafel 

zaten “ elkaar nog niet helemaal hadden gevonden”, 
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van oordeel dat,  

- de raad niet tot een goede afweging kan komen, omdat een gedegen financiële 
onderbouwing van het huidige plan ontbreekt en ook een nieuw plan waarover 
overeenstemming moet zijn met alle betrokken partijen ontbreekt; 

- de raad dient voor zowel het plan wat er was als voor het nieuwe plan een gedegen 
financiële onderbouwing te krijgen, 

gehoord de beraadslaging, 
draagt het college  op 

- om zo snel mogelijk met een nieuwe bestuursopdracht te komen die voldoet aan 
de in deze motie geformuleerde voorwaarden 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

AMENDEMENT  (aangenomen)   

Onderwerp: Herontwikkeling Leembruggenstraat 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, Roelfsema en BBH 

 

Tekst amendement 

het voorstel te wijziging: 

1. Een budget van 450.000 euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van 

ca.2000 m2 grond aan de Leembruggenstraat. 

2. De Begrotingswijziging nr. A5 aan te passen conform het genoemde bij punt 

1 van dit amendement. 

 

Toelichting 

In afwachting van de plan(nen) voor de inrichting van het hele gebied St. Jozefpark 

stellen wij voor om nog geen krediet beschikbaar te stellen voor de inrichting van 

de te verwerven grond.  

Door nu wel krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond kan Stek 

direct beginnen met de uitvoering van haar plannen voor nieuwbouw. De inrichting 

kan mee een onderdeel worden van het totale plan voor het St. Jozefpark. 

 

 

AMENDEMENT 1 (aangenomen)   

Onderwerp: Busbaan en verkeersmaatregelen bij NS station Hillegom (besluitpunt 6) 

Ingediend door de heer De Bock namens de fractie van het CDA 

 

Tekst amendement 

Conceptbesluitpunt 6 te wijzigen in: 
Nog dit jaar nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot verkeerstechnische 
aanpassingen aan de Stationsweg. 
 

Toelichting 
In 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van de Stationsweg en 
omstreken. Daaruit bleek, dat functie, gebruik en inrichting niet meer met elkaar 
overeenkomen. Nu blijkt dat de komende jaren (onbekend  hoelang) er geen plannen 
voor de Stationsweg tot uitvoering komen. De argumentatie in het rapport van 
Goudappel Coffeng lijkt op een jumping to conclusion. Een onderbouwing van de 
verandering t.o.v. 2011 wordt niet gegeven. De veiligheid voor fietsers was een 
probleem in 2011 en is nog steeds een probleem. Het rapport lijkt veel op het rapport 
over de oversteekplaats bij het Fioretti van het zelfde bureau. Ook daar kon volstaan 
worden met enkele kleine aanpassingen om de veiligheid te garanderen. Niets is 
minder waar. De aanbeveling in het rapport is de riolering te relinen en dat betekent 
dat de mogelijkheden tot verkeerstechnische aanpassingen aan de Stationsweg nog 
lange tijd op zich laten wachten. Juist nu ook de fietspaden niet worden uitgevoerd is 
uit veiligheidsoogpunt de aanpassing van de Stationsweg een must. Een uitgebreidere 
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aanpak waarbij ook het beleidsdoel van gescheiden hemelwater kan worden 
gerealiseerd is budgettair mogelijk, de middelen zijn beschikbaar blijkens het rapport 
en de mededeling op de informatieavond. De veiligheid moet prioriteit krijgen. 
 

 

AMENDEMENT 2 (aangenomen)   

Onderwerp: Busbaan en verkeersmaatregelen bij NS station Hillegom (besluitpunt 6) 

Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties Van Heusden, BBH en 

Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

1. Aan beslispunt 4 wordt toegevoegd: onder voorwaarde dat de gemeente 

Haarlemmermeer en de stadsregio Amsterdam hun deelname aan het 

onderzoek en hun intentie te komen tot doorstromingsmaatregelen op hun 

grondgebied hebben bevestigd; 

2. Aan beslispunt 7 wordt toegevoegd: met inachtneming van het wijzigen van 

punt 4 uit het conceptbesluit. 

 

Toelichting 

In het voorstel  is sprake van een schatting van kosten verband houdende met het 

verbeteren van de doorstroming van buslijn 90 tussen de NS-stations Nieuw-Vennep 

en Hillegom. Het betreft een studie naar het verbeteren van de verkeersafwikkeling 

bij de brug over De Ringvaart, met aansluiting op de Hillegommerdijk, diverse kleine 

maatregelen op het interlokale deel Venneperweg en het geven van prioriteit aan de 

bus in de verkeerslichtenregeling op enkele kruispunten. Gesteld wordt dat 

onduidelijk is welke maatregelen en kosten voortvloeien uit het onderzoek. 

In het rapport van TransTec (juni 2013) dat ten grondslag ligt aan het voorstel blijkt 

dat van de belangrijkste (8) knelpunten er drie op Hillegoms grondgebied liggen en 

de overige, waaronder de brug over De Ringvaart en de aansluiting met de 

Hillegommerdijk, in de gemeente Haarlemmermeer. Maatregelen in Nieuw-Vennep 

vallen onder de gemeente Haarlemmermeer en de stadsregio Amsterdam. 

Het is eerst zinvol om uitvoering te geven aan doorstromingsmaatregelen wanneer 

zeker is gesteld dat over het volledige traject van de buslijn de noodzakelijk 

gebleken maatregelen zullen worden getroffen. Daarom kan beschikbaarstelling van 

het krediet pas aan de orde zijn, nadat beide genoemde bestuursorganen deelname 

aan het onderzoek en hun intentie te komen tot doorstromingsmaatregelen op hun 

grondgebied hebben bevestigd.  

 

 

AMENDEMENT 3 (verworpen)   

Onderwerp: Busbaan en verkeersmaatregelen bij NS station Hillegom (besluitpunt 6) 

Ingediend door de heer Van Loenen namens de fractie van de PvdA 

 

Tekst amendement 

1. Conceptbesluitpunt 4 te veranderen in : 

 4a. € 15.000 beschikbaar te stellen om doorstromingsmaatregelen voor buslijn 90 

Hillegom/Nieuw Vennep (op Hillegoms grondgebied ) verder uit te werken en uit te voeren, 

vooruitlopend op een antwoord op het subsidieverzoek aan de provincie Zuid-Holland. 

4b. Via de provincie Zuid-Holland een formeel verzoek te doen aan de 
gemeente Haarlemmermeer en stadsregio Amsterdam om in samenwerking 
met Hillegom actief deel te gaan nemen aan de doorstromingsmaatregelen 
voor buslijn 90 Hillegom/Nieuw Vennep. (4.3 ‘’aanbevelingen projecten 
stationsomgeving Hillegom’’  Goudappel Coffeng, 26 november 2013) 

2. Aan beslispunt 7 toe te voegen: met inachtneming van het wijzigen van 

conceptbesluitpunt 4. 
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Toelichting 

4a  Als enige onderbouwing van de voorgestelde €315.000 dient het i.o.v. Holland 
Rijnland opgestelde  rapport ‘’Verkenning OV -as Hillegom –Nieuw Vennep’’ van 
Transtec uit juni 2013. 
Dit rapport noemt slechts één maatregel op Hillegoms grondgebied die kosten 
met zich meebrengt. Dit betreft het inrichten van het kruispunt Pastoorslaan – 
Weeresteinstraat (N208) –Weerlaan met prioriteit voor de bus. Kosten hiervan 
bedragen, afhankelijk van de aanpassingen €5000tot€15000. 

4b  Om de doorstroming voor buslijn 90 te garanderen zijn niet alleen de 
maatregelen op Hillegoms grondgebied van belang, maar ook en vooral de 
maatregelen te nemen op Haarlemmermeers grondgebied, hiertoe behoort ook 
de brug over de Ringvaart. (kosten € 300.000). 
Er wordt aangegeven in het rapport (van Goudappel Coffeng) van november 
2013 (en navraag onzerzijds leert dat dit nog steeds zo is) dat op dit moment de 
Haarlemmermeer en stadsregio Amsterdam geen verdere actie ondernemen in de 
uitwerking van de doorstromingsmaatregelen. Maar dat de provincie Zuid-
Holland hier een formeel verzoek voor moet doen.  

 

 

MOTIE  (verworpen)   

Onderwerp: Bestuursopdracht herontwikkeling St. Jozefpark en Leembruggenstraat 

Ingediend door de heer Van Loenen namens de fractie van de PvdA 

 

Tekst motie 

De raad, 
overwegende dat 
- de verkeersafwikkeling voor vooral zwakkere verkeersdeelnemers van en naar het 

station niet afdoende en vooral onveilig is; 
- door zowel het College als de gehele Raad dit onderkend wordt; 
- er zodoende al vele jaren via onderzoeken wordt gezocht naar een oplossing; 
- ook het voorliggende onderzoek aangeeft geen mogelijkheden op korte termijn te 

zien; 
- het College zich hier blijkbaar bij neerlegt en voorstelt geen verdere actie te 

ondernemen op korte termijn, 
van oordeel dat 
- de verkeersafwikkeling voor zwakkere verkeersdeelnemers van en naar het station 

ook met dit voorstel niet afdoende en vooral onveilig blijft; 
- (duur) officieel onderzoek ook nu weer geen uitkomst heeft geboden; 
- bewoners  van het gebied ondertussen als deskundigen aangemerkt kunnen 

worden, 
gehoord de beraadslaging, 
roept het college op 
- om in overleg met de bewoners te treden en bij bereidheid, en in overleg met 

dezen, het gebied te benaderen als ‘’proeftuin’’ en zo door het nemen van 
bijvoorbeeld (eenvoudige) verkeersmaatregelen te ondervinden of er op deze 
manier, op kortere termijn dan door het College voorgesteld, een structurele 
oplossing in zicht komt 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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AMENDEMENT  (verworpen)   

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

Ingediend door mevrouw Van Vliet namens de fracties van Hillegom Progressief 

en PvdA 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen: 
, met dien verstande dat artikel 30 lid 1 wordt gewijzigd in:  

Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing voor leden van commissies die 
zijn ingesteld op grond van artikel 82 van de Gemeentewet (raadscommissies).  
Op leden van andere commissies is artikel 8 van deze verordening niet van 
toepassing. 

 

Toelichting 
Voor fracties is het belangrijk dat ze ondersteund kunnen worden door 
commissieleden (burgerleden). 
Voor de commissieleden is het van belang dat zij hun werk goed kunnen doen en de 
toegankelijkheid van de stukken is voor hen net zo belangrijk als voor raadsleden. 
Door wijziging van de werkwijze naar papierloos werken is het van belang dat zij 
hiervoor ook gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen en bijbehorende 
vergoedingen.  
 


