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Het Hillegoms- Verkeers en Vervoerplan (HVVP) is door de Raad op 12 maart 2009 

vastgesteld. In het HVVP zijn de doelen met een overzicht van maatregelen en 

activiteiten opgenomen die de basis zijn voor het Uitvoeringsprogramma. Na 

vaststelling van het HVVP zijn er inmiddels 5 jaren verstreken waardoor het zeer 

gewenst is om de stand van zaken in beeld te brengen. Dit is tevens het verzoek van 

de raad.  

 

Evaluatie Uitvoeringsprogramma 

In het HVVP geeft de gemeente Hillegom haar visie ten aanzien van verkeersveiligheid, 

bereikbaarheid en leefbaarheid. Op pagina 5 (tabel 1) is de vastgestelde planning uit 

het HVVP te zien. De onderdelen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid zijn opgesplitst 

in oplossingsrichtingen. De huidige stand van zaken van het vastgestelde 

uitvoeringsprogramma zal per onderdeel in deze memo nader worden toegelicht.  

 

1.1 Verkeersveiligheid 

In het HVVP staat aangegeven dat er voor dit specifieke onderdeel een visie opgesteld 

dient te worden voor de gewenste situatie van schoolomgevingen, school- thuisroutes 

en voorzieningenconcentraties. 

 

Uitgevoerd vóór 2015: 

 Notitie Schoolzones Hillegom. Per school is in samenwerking met de VVN en 

Fietsersbond naar de schoolomgeving gekeken om het haal- en brenggedrag 

van ouders en de gevolgen daarvan op de verkeerssituatie in kaart te kunnen 

brengen. Het haal- en brenggedrag bepaalt bijvoorbeeld of het treffen van 

aanvullende maatregelen gewenst is (uitbreiding parkeervoorzieningen; het 

aanleggen van een K&R strook; het realiseren van veilige oversteekroutes e.d.). 

 De verkeersveiligheid van de meest belangrijke voorzieningenconcentraties is 

nader onderzocht. Het gaat hierbij om de voetgangersoversteekplaats bij het 

Fioretti College, de inrichting van het kernwinkelgebied en de 

stationsomgeving. Voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de openbare 

ruimte en het versterken van het centrumgebied is gestart met het opstellen 

van een Centrumvisie voor het kernwinkelgebied. Voor het optimaliseren van de 

verkeersveiligheid in de stationsomgeving is een studie gemaakt van de te 
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nemen verkeersmaatregelen. Dit geldt voor de 2e Loosterweg, het stationsplein 

en de Stationsweg. Een herinrichting van deze invalswegen moet ertoe 

bijdragen dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de stationsomgeving 

geoptimaliseerd wordt. Voor de herinrichting van de Stationsweg geldt dat er 

extra aandacht geschonken zal worden aan de verkeerssituatie voor de fietsers.  

 

Uit te voeren na 2015: 

 Opstellen Centrumvisie 

 Uitvoering verkeersmaatregelen invalswegen  

 Uitvoeren van twee schoolzones (op de Prinses Irenelaan en op de Abellalaan) 

 

 

1.2 Bereikbaarheid 

1.2.1 Verkeerscirculatieplannen 

De afgelopen jaren is ernaar gestreefd om de structuur van het wegennet bepalend te 

laten zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het kader van de Structuurvisie, de 

centrumplannen en andere plannen. Daarnaast wordt het onderliggend wegennet bij 

onderhoud ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig en de inrichtingseisen 

van een 30 km/h gebied.  

 

Uitgevoerd vóór 2015: 

 In 2009/2010 zijn er verkeerstellingen uitgevoerd op het hoofdwegennet van 

Hillegom. De verkeerstellingen worden gebruikt om inzicht te krijgen in het 

verkeer, in de hoeveelheid verkeer, de verdeling en de gereden snelheid.  

 

Uit te voeren na 2015: 

 Er wordt gewerkt aan een verkeerscirculatieplan. Het verkeerscirculatieplan 

maakt onderdeel uit van het Centrumplan. Met dit plan willen we de 

hoofdroutes voor het auto- en vrachtverkeer in kaart brengen om waar nodig 

aanvullende maatregelen te treffen (o.a. plaatsen bebording voor doorgaand 

vrachtverkeer om het vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de woonbuurten te 

weren; en het plaatsen van een parkeerverwijssysteem ten behoeve van het 

verbeteren van de bereikbaarheid van de parkeergarages en het winkelcentrum 

van Hillegom).   

 In 2015/ 2016 zullen nieuwe verkeerstellingen worden uitgevoerd op het 

hoofdwegennet van Hillegom.  

 

1.2.2 Fietsplan 

Uitgevoerd vóór 2015: 

 Er is verkeersonderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een fietspad parallel 

aan de Stationsweg. Het aanleggen van een apart fietspad aan de zuidzijde, 

achter de woningen, wordt niet gezien als een goede oplossing en is nauwelijks 

realiseerbaar.  
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 Er is verkeersonderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een fietspad parallel 

aan de Wilhelminalaan. Ook dit onderzoek heeft aangetoond dat het verwerven 

van dure, te compenseren bollengrond en het probleem van sociale veiligheid 

aan de achterzijde van de woningen, de grootste minpunten zijn.  

 

 

Uit te voeren na 2015: 

 Er is ervoor gekozen om in 2015 een algeheel fietsplan/ fietsveiligheidsplan op 

te stellen. In dit plan zullen de voornaamste knelpunten in het fietsnetwerk in 

kaart worden gebracht. Het plan wordt ook voorzien van een actielijst met 

bijbehorende planning. 

 

 

1.2.3 Openbaar Vervoer 

Jaarlijks vindt er een evaluatie van de busroutes plaats en worden de wensen en/ of 

suggesties aan de busmaatschappij kenbaar gemaakt. Op deze manier wordt zowel de 

interne OV- verbinding als de OV- verbindingen met Hoofddorp/ Schiphol/ 

Amsterdam, Haarlem en Leiden gewaarborgd. 

 

Uitgevoerd vóór 2015: 

 Een specifiek aandachtspunt was het toegankelijk inrichtingen van alle 

bushaltes. Op dit moment zijn alle vaste haltes binnen Hillegom zodanig 

ingericht dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke 

beperking.  

 Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een busbaan ten westen van 

het NS station. De onderzoeken hebben aangetoond dat de aanleg van een 

busbaan niet verstandig is. Er is geadviseerd om in plaats van een busbaan te 

investeren in doorstroommaatregelen en een keermogelijkheid voor de bus bij 

het NS station. De maatregelen betroffen een studie naar het verbeteren van de 

verkeersafwikkeling bij de brug met aansluiting op de Hillegommerdijk, diverse 

kleine maatregelen op interlokale deel Venneperweg en het prioriteit geven van 

de bus in de verkeerslichtenregeling op kruispunten. Het realiseren van een 

keermogelijkheid voor de bus bij het NS station dient er toe bij te dragen dat 

bussen voor het station en niet meer versnipperd en op afstand zoals nu 

halteren. De reiziger is gebaat bij zo min mogelijk frictie bij het overstappen op 

ander vervoer.  

 

Uit te voeren na 2015: 

 Doorstroommaatregelen Hillegom – Nieuw-Vennep 

 Evaluatie busroutes dienstregeling 2015 

 Herinrichting busstation  
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1.2.4 Parkeren 

De toenemende vraag naar parkeerplaatsen zorgt in zowel bestaande gebieden als bij 

nieuwe ontwikkelingen voor dilemma’s rond het parkeren. De oplossing van 

parkeerproblemen moet daarom lokaal worden uitgewerkt.  

 

Uitgevoerd vóór 2015: 

 Voor het parkeren in het centrum en de woongebieden is een nieuwe visie 

opgesteld.  

 

Uit te voeren na 2015: 

 Sommige onderdelen van het beleid en de maatregelen uit de nota’s vragen een 

verdere uitwerking tot concrete acties: 1) Parkeerroutering en verwijzing; 2) 

Verbeteren kwaliteit en regulering parkeergarages; 3) Communicatieplan voor 

het beter benutten van de parkeergarages; 4) Optimalisatie handhaving. 

 

 

1.2.5 Herinrichting N208 

Op het hoofdwegennet van Hillegom zijn belangrijke verstoringen in de doorstroming 

van het verkeer op wegvakken en kruispunten van de N208 geconstateerd. Met de 

herinrichting van de N208 (fase 1 en 2) is er een belangrijke stap gezet in het 

waarborgen van de capaciteit van en de doorstroming op de N208. In 2015 wordt de 

reconstructie van de derde fase van de N208, tussen de Maerten Trompstraat en de 

Pastoorslaan/ Weerlaan, onderzocht (fase 3 wordt opgedeeld in fase 3a en fase 3b). 

Vervolgens zullen de mogelijke maatregelen aan het college worden voorgelegd.    

 

Met de nieuwe vormgeving van de N208 worden de parkeergarages in het 

centrumgebied rechtstreeks ontsloten via deze weg. Dit biedt kansen om zowel de 

bereikbaarheid van het centrum te versterken als de vindbaarheid van vrije 

parkeervoorzieningen te vergroten.  
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Uitvoeringsprogramma HVVP 

Onderstaand uitvoeringsprogramma is in 2009 voor de middellange en lange termijn 

bestuurlijk vastgesteld (tabel 1). 

 

Tabel 1: Uitvoeringsprogramma HVVP middellange en lange termijn 
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Financieel overzicht HVVP 

In het volgende overzicht wordt gerapporteerd hoe het maatregelenpakket uit het 

uitvoeringsprogramma in de periode van 2009 t/m 3e kwartaal 2014 is ingezet. Dit is 

gedaan door het jaarlijks begrote budget voor de in dat jaar geplande werkzaamheden 

te vergelijken met de in de jaarrekeningen verantwoorde resultaten. Tabel 2 geeft het 

financiële overzicht weer.  

 

De geoormerkte bedragen in tabel 2 zijn lopende activiteiten en maatregelen welke in 

het desbetreffende jaar zijn gestart/ uitgevoerd en een lange doorlooptijd hebben 

binnen de gestelde beleidsdoelen. Uit de tabel valt op te maken dat in 5 jaar tijd ca. 

64% van de totale HVVP exploitatie budget is besteed aan verkeer- en 

vervoersmaatregelen.  

 

Tabel 2: Financieel overzicht HVVP 
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Nieuw Uitvoeringsprogramma: 2014-2018 

Voor de komende vier jaar is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan het 

uitvoeringsprogramma zijn tevens de beschikbare financiële middelen toegevoegd.  

 

Planning 2014 2015 2016 2017 2018   
Beschikbare 
financ. mid. 

Bereikbaarheid     

n.v.t. Verkeerscirculatieplan (auto- en vrachtverkeer)             

Verkeerstellingen             P.M. 

      
  

 Fietsplan       
P.M. Inventarisatie + analyse fietsverbindingen/- stallingen             

Uitvoeren stallingenplan, infrastructurele werken, 
acties             P.M. 

      
  

 Openbaar vervoer       
 n.v.t. Opstellen plan stationsgebied             

Evaluatie busroutes              n.v.t. 

      
  

 Parkeren       
 € 30.000,- Opstellen Parkeerbeleidsnota             

Uitvoeren parkeerplan centrum & woongebieden              P.M. 

      
  

 Verkeersveiligheid       
P.M. 3e Loosterweg: instellen 30 km- zone             

2e Loosterweg: duurzaam veilig inrichten             P.M. 

Herinrichting Stationsweg             P.M. 

Herinrichting Hoofdstraat             Centrumplan 

Herinrichting Molenstraat             Centrumplan 

VOP Fioretti              € 26.000,- 

Bereikbaarheid Centrum: Parkeerverwijssysteem             P.M. 

  

     
  

 Schoolzones       
 n.v.t. Notitie Schoolzones Hillegom             

Inrichting Savio/ Hilmare Pr. Irenelaan              € 35.000,- 

Inrichting De Toermalijn Abellalaan              € 35.000,- 

      
  

 Doorstroommaatregelen HOV Hillegom - 
Nieuw-Vennep     

  
 € 50.000,- 

Herinrichting kruispunt Pastoorslaan/ 
Weeresteinstraat             
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Tot slot 

Het HVVP heeft een looptijd van maart 2009 tot en met 31 december 2018. Na afloop 

van de uitvoeringsperiode zal er opnieuw een evaluatie worden gemaakt van het 

uitvoeringsprogramma. Daarnaast zal tegen het einde van de uitvoeringsperiode 

gestart worden met de voorbereidingen voor een nieuw gemeentelijke verkeers- en 

vervoersplan. Ook daarin zullen beleidsambities op het gebied van bereikbaarheid, 

veiligheid en leefbaarheid komen te staan, en zullen doelstellingen en projecten 

worden geformuleerd voor de periode van 2019- 2029. Op deze manier biedt de 

gemeente Hillegom een kaderstellend samenhangend en richtinggevend verkeers- en 

vervoerbeleid van waaruit verkeerskundige vraagstukken kunnen worden opgelost en 

verkeersplannen kunnen worden ontwikkeld.  


