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Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 15-11-2017 inzake procedure 

verkeersmaatregelen bij Hillegommerbrug 

Het college heeft in zijn brief aan de raad van 17 juli (ingekomen stuk bij raad 

september) geschreven: “De voorgenomen maatregelen bespreken wij met de 

dorpsraden van Beinsdorp en Zwaanshoek, bewoners en ondernemers uit Hillegom en 

Beinsdorp. De resultaten van deze gesprekken koppelen wij met een definitief voorstel 

en planning aan u terug.” 

In het bericht op de gemeentelijke website over de informatieavond Hillegommerbrug 

van 14 november worden inwoners uitgenodigd om zich niet alleen te laten informeren 

maar ook hun mening te geven over de maatregelen die het college van plan is te 

nemen. 

Aan het eind van het bericht staat echter dat na de bijeenkomst de procedure voor de 

voorgenomen maatregel 1 gestart wordt en in december de uitvoering van de 

voorgenomen maatregelen 2 en 3. 

 

Dit roept twee vragen bij ons op: 

1. Hoe valt het bericht op de website over de maatregelen en de planning te 

rijmen met de toezegging aan de raad? 

2. Wat heeft het voor zin inwoners om hun mening te vragen als de 

maatregelen en planning al vast liggen? 

 

In het genoemde bericht op de website staat dat het effect van de maatregelen 

gemonitord wordt gedurende twee weken na de start en in april 2018. Deze periodes 

liggen buiten respectievelijk net aan het begin van het vaarseizoen. Dit zijn periodes 

waarin de brug heel weinig open gaat. 

3. Deelt het college onze mening dat het effect van te nemen maatregelen het beste 

 binnen het vaarseizoen gemonitord kan worden? 

4. Zo ja, is het college bereid met de gemeente Haarlemmermeer in overleg te 

 treden om een andere planning op te stellen?  
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