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VOOR: GL-BBH-D66-Bloeiend H-CDA (15) 

TEGEN: VVD (2) 

 

 

Motie voor de vergadering van de raad van: 11-07-2019 

 

Agendanummer:  9 

 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Verkeer en vervoer 

Verbetering bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof door inzet van NS-

stations, huurfietsen en pendelbus 

 

 

De raad, 

  

overwegende dat 

- de verkeersdrukte in de regio ten tijde van de bloeiende bollen hoog is door de 

massale aanwezigheid van toeristen; 

- het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 ten aanzien van 

mobiliteit uitgaat van: stimuleren van openbaar vervoer, versterken van fiets- en 

wandelverkeer, alternatief vervoer naar attracties en versterken van het P&R- 

stationsgebied Hillegom; 

- de Bollenstreek 3 NS-stations rijk is die beter benut kunnen worden voor de 

toeristische ontsluiting van de streek; 

- het station van Hillegom het dichtstbijzijnde operationele station is voor Keukenhof, 

 

van mening dat 

- uit het oogpunt van duurzaamheid en bereikbaarheid meer alternatieven voor de auto 

geboden moeten worden aan bezoekers van de Bollenstreek in het algemeen en de 

Keukenhof in het bijzonder; 

- station Hillegom als dichtstbijzijnd station een goed verbindingspunt kan zijn voor 

toeristen richting Keukenhof en de Bollenstreek en deze mogelijkheid optimaal benut 

moet worden; 

- een aantrekkelijke verbinding tussen station Hillegom en Keukenhof geboden kan 

worden door pendelbussen en huurfietsen; 

- het verhuren van fietsen op alle stations in de Bollenstreek het bezoeken van de 

streek zal stimuleren; 

- Hillegom in economische zin kan profiteren van bezoekers die via Hillegom naar 

Keukenhof reizen en dit versterkt kan worden door extra maatregelen zoals het 

aanbieden van een fietsroute door het centrum van Hillegom; 

- een naamswijziging kan bijdragen aan het gebruik van station Hillegom, namelijk 

door in de naam te verwijzen naar Keukenhof (bv. station Hillegom-Keukenhof), 

  

gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college 

- in samenwerking met Keukenhof en/of andere relevante partijen onderzoek te doen 

naar de mogelijkheden om gedurende de openstelling van Keukenhof een 

busverbinding van station Hillegom naar Keukenhof aan te bieden; 

Nr. Z-19-077853 

Status AANGENOMEN 



 

2 

M
O

T
IE

 
- in samenwerking met de gemeente Teylingen, de NS en/of marktpartijen onderzoek 

te doen naar de mogelijkheid (en/of een tender uit te schrijven) voor het verhuren van 

fietsen op de 3 NS-stations in de Bollenstreek; 

- daarbij ook de mogelijkheid voor een bagageservice te betrekken; 

- en tevens onderzoek te doen 

- naar de mogelijkheden en voorwaarden om Hillegom in economische zin optimaal 

te laten profiteren van de toeristen die gebruik maken van de hier genoemde 

nieuwe vervoersmogelijkheden, waaronder het permanent inrichten van het 

stationsgebied Hillegom als TOP (toeristisch overstappunt) en 

- naar de mogelijkheid om de naam van het station Hillegom te wijzigen, zodanig 

dat in de naam wordt verwezen naar Keukenhof; 

- en de raad uiterlijk per 1 november 2019 te informeren over de uitkomsten hiervan 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hillegom 11-7-2019,  

 

Namens de fracties van  

 

GroenLinks, BBH, D66, 

D. van Egmond F.J.M. Evers S. Boschma 


