Reacties n.a.v. inloopavond Kadernota dinsdag 1 juni 2010
Nr
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Naam
M. V.d. Eijk
Parallelweg 177
2182 AS HILLEGOM
TEL. 0252-516991 of 0620006876
tilvandereijk@hotmail.com

S.J.C. Weijers
Jozef Israelslaan 27
2182 LH HILLEGOM
tel. : 0252-505765
sebastiaan_weijers79@hotma
ilcom
J. Van Dam
maredijk@snelnet.net
Fam. Poels
Parallelweg 115
2182 CR HILLEGOM
tel.: 0252-525999
lpoels@hotmail.com

W. Deelderop
Parallelweg 115
2182 CR HILLEGOM
TEL.: 0252-525999
naardebollen@versatel.nl
A.M. Ruigrok
Zuider Leidsevaart 10
2182 ND HILLEGOM
tel.: 521023
jeanneruigrok@zonnet.nl

B. (Bram) Kemp
Wilhelminalaan 57
2182 CB HILLEGOM
tel.: 06-29062981
bramkemp@gmail.com
M. (Mitchel) Seijsener
3e Loosterweg 18
2182 CV HILLEGOM
tel.: 0252-523476
csijs.running@planet.nl /
seijsener.42@hotmail.com
J. (Janneke) Baalbergen
Clusiushof 152
2182 ED HILLEGOM
tel.: 0252-516995
jannekebaalbergen@hotmail.
com

Verkeer
Parkeren
Bestaande gedeelte van de
Parallelweg tot aan de Beeklaan NIET
alleen geschikt maken voor langzaam
verkeer. Ivm toenemende belasting
Parallelweg richting Spoorlaan en de
Spoorlaan. Secundaire aansluiting op
de Parallelweg afsluitbaar maken en
daarmee alleen geschikt voor
langzaam verkeer, zal overlast
verkeersgeluid beperken.

Geluidswal

Groen/Water
Langs secundaire aansluiting op
de Parallelweg kiezen voor lage
boomsoort. Dit in verband met
behoud zon/licht tuin nr 177.

Speelvoorzieningen

Bebouwing
Interesse
Maximaal twee bouwlagen
goed idee. M.u.v.
Stedenbouwkundig accent
ad Beeklaan.

Prijsklasse

eengez w

€ 200.000 250.000

Algemeen.

op de hoogte houden
Aandacht voor veel groen in en
om de nieuwe wijk.
Hondenuitlaatstroom in de wijk,
niet buiten de wijk. Hoge bomen,
wandelpad door de wijk. Bankjes
in de wijk aan het groen. Parkje in
de wijk. Daken met groen. Ecomaterialen.

Verkeer zoveel mogelijk om de wijk
heen leiden. 30km zones/drempels.
Parallelweg + Spoorlaan vrij van
doorgaand verkeer. Loosterweg
hogere drempels.

Zo weinig mogelijk gemotoriseerd
verkeer op en rond 2e Loosterweg en
Parallelweg. 30km zones. In het
bijzonder in de richting vh NS station.
voldoende
parkeergelegenheid

voldoende groen en bomen

voldoende speelruimte

Garages aan
hoekwoningen, die ook
gebruikt kunnen worden als
woonruimte voor au pair /
kangaroowoning /
onderkomen voor iemand
die mantelzorg nodig heeft.

Graag starterswoningen

bungalow
2 onder 1
kap
vrijstaand

eengez w

€ 200.000 250.000
€ 250.000 - €
300.000

appt

€ 150.000 200.000

appt
eengez w
2 onder 1
kap

€ 150.000 200.000
€ 200.000 250.000
€ 300.000 350.000
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10 J.H.W. Hartveld
Wilhelminaplantsoen 1
2182 NJ HILLEGOM
tel.: 0252-419044
hhartveld@hetnet.nl

Verkeer
Verkeersdrukte Wilhelminalaan.
Vervallen vrachtverkeer scheelt
geluidsoverlast. Verwacht meer
verkeersintensiteit richting centrum.
Nu in de spits gevaarlijk op de
Wilhelminaln. Idee: 30kmzone.

14 J. (Jos) van der Elst
Megaralaan 20
2182 TW
tel.: 06-48158807
josvanderelst@live.nl
15 J. Tiemeijer
2e Loosterweg 154
2182 CM HILLEGOM
tel.: 0252-519693 / 0610247766
joshtiemeijer@snelnet.net
16 S. (Stephanie) van Dijk en K.
(Klaas) De Boer
Hoofdstraat 48a
2181 ED HILLEGOM
06-51646435 / 06-11434640
vandijkstephanie@hotmail.com /
n.a.deboer@hotmail.com

Geluidswal

Groen/Water

Speelvoorzieningen

Bebouwing

Interesse

Prijsklasse

Algemeen.

Parkeerplaatsen bij
Berbee komen te
vervallen. Waar dan
parkeren?
Parkeerprobleem op
de Parallelweg is
sowieso al heel
hoog.

11 B. Haseke-Hofsté
Parallelweg 123
2182 CR HILLEGOM
tel.:0252-524806
biriha@msn.com

12 C.C. Hasele
Parallelweg 123
2182 CR HILLEGOM
tel.:0252-524806
rbhasele@hotmail.com
13 E.J.F. Van Nobelen
Johannes Vermeerlaan 10
2182 MD HILLEGOM
tel. 0252-521326 of 0620113109
erwinenangelique@snelnet.ne
t

Parkeren

Nieuwe weg / Paralleleweg openlaten
ivm opstopping Spoorlaan.
Parallelweg/Beeklaan alleen
toegankelijk maken voor
ambulance/brandweer.
eengez w
bungalow

beplante
geluidswal
zuidzijde tegen
geluidsoverlast
verkeer Beeklaan

Voldoende aanbod van
starterswoningen

appt

Denk voornamelijk
aan jongeren en
jonge gezinnen. Maak
het aantrekkelijk voor
bewoners uit
Hillegom, nadenkend
voor de toekomst.

€ 150.000 200.000

op de hoogte houden

eengez w

€ 200.000 250.000
€ 250.000 300.000
€ 300.000 350.000
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Nr Naam
17 Guido en Marjolein Hovens-de
Haan
Spoorlaan 9
2182 CN HILLEGOM

Verkeer
Parkeren
Ontsluiting via de achterkant van het
perceel graag mogelijk laten, de in het
voorstel geplande weg past in het
beeld.
Negatief over afsluiting Parallelweg,
ivm de te verwachten toename van de
hoeveelheid verkeer door de
Spoorlaan.

18 Van der Wal
Parallelweg 153
2182 CS HILLEGOM
tel.: 06-51207069 / 0252515956
19 G. Stijnman
Hofduynlaan 14
2182 AH HILLEGOM
tel.: 06-15012128
stijnman1@hotmail.com
20 Dhr. W.J. Kempkes en mevr. Graag mogelijkheid open om de
percelen aan de achterkant te
M.C.J. Kempkes de Jeu
ontsluiten. De geplande weg aan de
2de Loosterweg 142
andere zijde van de sloot past in het
beeld.
Wijzigingsbevoegdheid wordt wenselijk
geacht voor deze percelen, zodat daar
in de toekomst mogelijk woningen,
garages of andere bestemmingen
gebouwd mogen worden. Wanneer
een goede ontsluiting geregeld is,
moet een functioneler gebruik van de
percelen mogelijk zijn.
Negatief over afsluiting van de
Parallelweg in welke vorm dan ook,
verwacht wordt dat de hoeveelheid
verkeer door de Spoorlaan daarmee
zal toenemen.

Geluidswal

Groen/Water
Speelvoorzieningen
Afwatering achter de woning
wordt verbreed naar een sloot,
positief. Suggestie: creëren van
open vaarwater, een meerwaarde
voor de omgeving.

Bebouwing
Nokhoogte niet hoger dan
de huidige bebouwing,
zoals in het huidige plan is
voorgesteld.

Interesse

Prijsklasse

Algemeen.
Basis positief over
woningbouw op deze
locatie.
Huidige
afscherming/schutting
van Berbee laten
staan tot het einde
van de realisatie van
het plan, ivm
beperking overlast en
meer veiligheid voor
de bewoners.

De waterhuishouding is (volgens
de kadernota) niet goed. Nu
graag de situatie in zijn geheel
aanpakken en voldoen aan de
huidige normen.

De huizen aan de
Parallelweg zijn niet
onderheid. Deze huizen zijn
ook niet te stevig.
appt
eengez w

Huidige waterhuishouding gebied
tussen Spoorlaan, 2e Loosterweg,
Beeklaan en Parallelweg is niet goed.
Oorzaak, medio jaren 80 zijn slootjes
dichtgemaakt (aanleg parkeerterrein
Berbee). Sloot achter de tuinen
watert niet goed af, (vroeger een
lange duiker naar de Parallelsloot),
nu wordt geloosd op een put die
periodiek wordt leegezogen.
Schetsplan laten voldoen aan de
huidige normen voor een goede
waterhuishouding, situatie in dit
gebied in één keer goed aanpakken.
In de kadernota wordt de huidige
situatie als uitganspunt genomen. De
gemeente concludeert dat er geen
extra water in het plan nodig is. Beter
is om de gewenste hoeveelheid
water te relateren aan de
oorspronkelijke inrichting van het
tuinbouwgebied met slootjes en
greppels, dan aan de huidige situatie.
Verbreding van de greppel tot een
volwaardige sloot zou een goede
zaak zijn, mits geen sprake van
stilstaand water. Suggestie creeer
een mogelijkheid voor open
vaarwater, dit is een meerwaarde
voor de omgeving.

Schetsplan uit de Kadernota
past globaal bij de rest van de
wijk, maar de dichtheid en het
voorgestelde aantal woningen
80/120 is aan de hoge kant,
zeker vergeleken met de rest
v.d. wijk.
Nokhoogte woningen
grenzend aan onze percelen
niet hoger dan de huidige
bebouwing, zoals is
voorgesteld.
Goede zaak aan de noordkant
laagbouw gepland in de vorm
van eengezinswoningen
Ondersteunt voorkeur voor
traditionele architectuur in
jaren "30 stijl"voorkeur rode
baksteen.
W. Kempkes, geen ramen
met zicht hebben op zijn
kantoor in de gevels van de
nieuw te bouwen woningen.

€ 150.000 200.000
€ 200.000 250.000
Dorpse karakter
behouden.
Huidige
afscherming/schutting
van Berbee laten
staan tot het einde
van de realisatie van
het plan, ivm
beperking overlast en
meer veiligheid voor
de bewoners.
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21 Th. M. van Haaster
2e Loosterweg 171
2182 CH HILLEGOM
tel.: 0252-529426 / 0655160488
tedvh@snelnet.net

Verkeer

Parkeren

Geluidswal

Groen/Water

Speelvoorzieningen

Bebouwing

Interesse

Prijsklasse

Algemeen.

Startersappartementen in de
hoek van de BeeklaanParallelweg, zuid-westhoek
v.h. plan, voordelen:
geluidswal voor de wijk,
loopafstand van station,
percentage sociale bouw gaat
omhoog, mogelijkheid tot
parkeren wanneer e.e.a. op
palen wordt geplaats, mooie
landmark/prachtige
binnenkomer voor Hillegom.
Gebouw schuin af lopen naar
zowel noorden als het oosten,
hoogste punt echt in de hoek,
gebouw is elegant en minder
aanwezig in de omgeving. De
hoogte zou best naar 6 of 7
lagen kunnen op het hoogste
punt. Vergelijkbare bouw
langs de N206 in
Noordwijkerhout/Heemstede/n
abij Aerdenhout en voormalig
terrein van Van Empelen.
Bouw van de gebouwen met
klassieke materialen, dus
mooie baksteen, passend in
de stijl van de omgeving, kijk
in de nabije buurt Loosterweg,
Parallelweg, Wilhelminalaan
enz.

22 Dhr. A.K. Straatman en mw.
C.F. Dekker
Spoortlaan 13
2182 CN HILLEGOM
tel.: 0252-533409
postbusvancarla@hotmail.co
m

Ontsluiting via de achterkant van het
perceel graag mogelijk laten, de in het
voorstel geplande weg past in het
beeld.
Negatief over afsluiting Parallelweg,
ivm de te verwachten toename van de
hoeveelheid verkeer door de
Spoorlaan.

Waterhuishouding gehele gebied
is niet goed (Kadernota), in het
najaar regelmatig een deel vh
perceel onder water. Het
schetsplan moet voldoen aan de
huidige normen voor een goede
waterhuishouding, de situatie in
het hele gebied bij de realisatie
van het plan goed aanpakken.

In het huidige plan komt het
buitendorpse karakter van
de wijk onvoldoende tot zijn
recht. De voorgestelde
dichtheid en het
voorgestelde aantal
woningen 80 a 120 is zeker ook in relatie tot de
huidige bebouwing - hoog.

Positief over de voorgestelde
verbreding van de huidige
afwatering tot een volwaardige
sloot. Van belang dat geen sprake
is van stilstaand water. Suggestie:
creeren van open vaarwater naar
de Hillegommerbeek, dit zou een
meerwaarde zijn.

Nokhoogte van woningen
grenzend aan ons perceel
niet hoger dan de huidige
bebouwing, zoals in het
plan is voorgesteld.

In principe positief.
Huidige
afscherming/schutting
van Berbee laten
staan tot het einde
van de realisatie van
het plan, ivm
beperking overlast en
meer veiligheid voor
de bewoners.
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23 J.S. van Kampen
Spoorlaan 3
2182 CN HILLEGOM

24 Dhr. A.H.C. Otte en mw.
M.C.J. Bultink
Spoorlaan 1
2182 CN HILLEGOM
tel. 0252-521362
fam.otte@planet.nl

Verkeer
Parkeren
Ontsluiting via de achterkant van het
perceel graag mogelijk laten, de in het
voorstel geplande weg past in het
beeld.
Negatief over afsluiting Parallelweg,
ivm de te verwachten toename van de
hoeveelheid verkeer door de
Spoorlaan.
Indeling van het noordelijk deel van het
terrein met een weg en een
groenstrook heeft instemming. Dit
geeft mogelijkheid om het perceel aan
de achterkant rechtstreeks te
ontsluiten, zodat het achterste deel
van het perceel in de toekomst
mogelijk afgesplitst en bebouwd kan
worden. Reden om met het schetsplan
in te stemmen.
Negatief over afsluiting Parallelweg,
ivm de te verwachten toename van de
hoeveelheid verkeer door de
Spoorlaan.

Geluidswal

Groen/Water
Speelvoorzieningen
Positief over de voorgestelde
verbreding van de huidige
afwatering tot een volwaardige
sloot. Van belang dat geen sprake
is van stilstaand water. Suggestie:
creeren van open vaarwater, dit
zou een meerwaarde zijn.

Bebouwing
Nokhoogte van woningen
grenzend aan ons perceel
niet hoger dan de huidige
bebouwing, zoals in het
plan is voorgesteld.

In de kadernota staat dat de
waterhuishouding van het gehele
gebied niet goed is. Dit wordt uit
ervaring bevestigd. De sloot
achter het perceel watert niet
goed af. In het schetsplan
onvoldoende oppervlaktewater
opgenomen en de bufferruimte is
te klein voor dit gebied.

De wijk tussen de spoorlijn
en de 2e Loosterweg is een
buurtschap buiten het
Hillegomse dorpscentrum.
In het schetsplan komt het
buitendorpse karakter van
de wijk onvoldoende tot zijn
recht. De voorgestelde
dichtheid en het
voorgestelde aantal
woninge *80 a 120 is zeker irt de huidige
bebouwing - te hoog.

Plan moet voldoen aan de huidige
normen voor een goede
waterhuishouding en de
waterhuishouding in het gehele
gebied moet worden aangepakt.
Positief over de voorgestelde
verbreding van de huidige
afwatering tot een volwaardige
sloot met een goede
afwateringsfunctie.

Nokhoogte van woningen
grenzend aan ons perceel
niet hoger dan de huidige
bebouwing, zoals in het
plan is voorgesteld.

Interesse

Prijsklasse

Algemeen.
Huidige
afscherming/schutting
van Berbee laten
staan tot het einde
van de realisatie van
het plan, ivm
beperking overlast en
meer veiligheid voor
de bewoners.
In principe positief.
Huidige
afscherming/schutting
van Berbee laten
staan tot het einde
van de realisatie van
het plan, ivm
beperking overlast en
meer veiligheid voor
de bewoners.
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25 Fam. E. de Groot
Spoorlaan 5
2182 CN HILLEGOM

Verkeer

Parkeren

Geluidswal

Negatief tegenover de afsluiting van de
Parallelweg weg in welke vorm dan ook,
daar wij verwachten dat de hoeveelheid
verkeer door de Spoorlaan daarmee zal
toenemen.
De huidige afscherming/schutting van
Berbee laten staan tot het einde van de
realisatie van het plan. Dit geeft een
beperking van de overlast voor de huidige
bewoners.

Groen/Water
Speelvoorzieningen
In het plan wordt de huidige
afwatering achter onze woningen
(‘greppel’) verbreed naar een
sloot. Hier staan wij positief
tegenover, mits er geen sprake is
van stilstaand water.

Bebouwing

Interesse

Prijsklasse

Algemeen.
Geen bezwaar tegen
herontwikkeling van
het bedrijventerrein
Berbee.
Geen direct
aanwonende.

Houdt u rekening in uw plan voor
voldoende sloot breedte.

Als de treinovergang wordt vervangen
door een onderdoorgang en aansluiting
van de Parallelweg niet meer mogelijk is
dient de doorgaande weg in het nieuwe
plan volwaardig te zijn, in verband met
ontsluiting.
Bij afsluiting van de Parallelsloot door
wijziging treinbaanovergang in een
toekomstige onderdoorgang wordt de sloot
afgesloten. Daarbij wijzen wij u erop dat
het water ontsloten moet worden langs de
Beeklaan met een verbinding naar de
Nieuwe Beek.
Graag houden wij de mogelijkheid open
om de percelen aan de achterkant te
ontsluiten. In het voorstel is een weg
gepland aan de andere zijde van de sloot,
dit past daarmee in ons beeld.

Dient 60 meter van onze
achtergevel geplaatst te
worden.

26 R.J. van den Berg
2e Loosterweg 158A
2182 CM HILLEGOM
tel.: 0252-532227
r.vdenberg@snelnet.net

27 B. Reitsma
Parallelweg 145
2182 CS HILLEGOM
tel.: 0252-519684
Vraagt
28 Buurtvereniging De Buurt, 2e Aandacht voor verkeersafwikkeling en aandacht voor
verkeersdruk Parallelweg
parkeerdruk huidige duidelijkheid over
Loosterweg 136, 2182 CM
en nieuwe bewoners geluidsscherm
Hillegom
langs spoorlijn

2 onder 1
kap
vrijstaand

apparteme € 150.000 200.000
nt /
starterwson
ing
Aandacht voor groen, maar ook
bomen op terrein bewoners

Voldoende ruimte voor
speelvoorzieningen

Mooi plan.

Wil graag een hoge
afscheiding
handhaven (4 à r
mtr.). Wij wonen in
een veilige omgeving
onze tuin is geheel
gesloten en dieven
maken geen kans, we
willen dit graag
behouden, ook bij
sloopwerkzaamheden
.
Geen mailadres, wil
wel op de hoogte
worden gehouden.
Aandacht voor heien,
erfafscheidingen/hekk
en e.d.

