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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 26 augustus 2010 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer W. de Bock, waarnemend voorzitter  
Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), mevrouw A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom, vanaf punt 9), A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (GroenLinks) en 
de heren C.M. van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse 
(D66), J.L.T.J.M. Bovens (BBH), A.P.J.M. Buikx (VVD), F.J.M. Evers (BBH), 
S.J.F.M. de Groot (GroenLinks), T.M. van Haaster (VVD), A.J. van Heusden 
(VVD), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), R.H. Janssen (Bloeiend 
Hillegom), A. de Jong (CDA), C.A.A. Jongbloed (VVD),F.J. van Loenen 
(PvdA) en F.Q.A. van Trigt (CDA) 

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 
 
Aanwezige wethouders: mevrouw C.V. van der Hoff en de heren W.J. van Aken, 

J.G.M. van Griensven en G. Kleijheeg 
 
Afwezig: de heer Mans (voorzitter) 
  

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.  
Door loting wordt de heer Jansen aangewezen als eerst stemmend lid.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De heer Van Heusden heeft aangekondigd een motie te willen indienen over een 
niet-geagendeerd onderwerp. De raad voegt daarvoor agendapunt 13A toe en 
stelt de agenda met inachtneming daarvan vast. 
 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vragenkwartier 
De heer Jansen stelt vragen over handhaving aan de Veenenburgerlaan. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 
De heer Jansen stelt vragen over vertraging bij de bouw van het Fioretti college. 
Deze worden beantwoord door wethouder Kleijheeg. 
De heer Jansen stelt vragen over vertraging bij de bouw van Bloemswaard. 
Wethouder Van Griensven zegt toe deze per e-mail te beantwoorden. 
De heer Van Heusden stelt vragen over de datum waarop het terrein van de 
manege ontruimd moet zijn. Deze worden beantwoord door wethouder Van 
Griensven. 
De heer De Jong stelt vragen over de ontwikkeling van het Jozefpark. Deze worden 
beantwoord door wethouder Van Griensven. De wethouder zegt toe, als de eigenaar 
van de Jozefkerk een plan indient, dit met de raad te bespreken. 
 

5. Vaststellen verslagen van de raadsavond van 17 juni, 29 juni en 1 juli 2010 
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
 
De raad schrapt de actiepunten die zijn afgehandeld van de actielijst. 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 
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6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld, waarbij 
stuk 4 (onder C) wordt vervangen door de nagekomen brief 4a (nr.11571).  
 

7. Schriftelijk gestelde vragen 
Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen. 
 

8.8.8.8.    SchorsingSchorsingSchorsingSchorsing    
De voorzitter schorst de vergadering om 20:00 uur. 
 

9.9.9.9.    Heropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening Raadsvergadering    
De voorzitter heropent de vergadering om 22:24 uur.    
De raad agendeert het voorstel “Kadernota locatie Beeklaan Hillegom” als 
bespreekstuk in de raad van 9 september.  
 

10.10.10.10. Startnotitie Duurzaamheidsagenda 2010Startnotitie Duurzaamheidsagenda 2010Startnotitie Duurzaamheidsagenda 2010Startnotitie Duurzaamheidsagenda 2010----2014 “Samenwerken en verbinden”2014 “Samenwerken en verbinden”2014 “Samenwerken en verbinden”2014 “Samenwerken en verbinden”    
Wethouder van Aken zegt toe dat de raad de gelegenheid krijgt prioriteiten aan te 
geven op basis van een keuzevoorstel. De wethouder zegt ook toe dat het college 
de raad vooraf informeert over de vragen die in het participatietraject aan het 
maatschappelijk middenveld worden voorgelegd. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
    

11.11.11.11. Onderbouwing transfOnderbouwing transfOnderbouwing transfOnderbouwing transformatie bedrijventerreinen Berbée, Ringvaart en Hillegomormatie bedrijventerreinen Berbée, Ringvaart en Hillegomormatie bedrijventerreinen Berbée, Ringvaart en Hillegomormatie bedrijventerreinen Berbée, Ringvaart en Hillegom----
Noord naar woningbouwNoord naar woningbouwNoord naar woningbouwNoord naar woningbouw    
De raad besluit volgens voorstel. Allen de fractie van het CDA is tegen. 
    

12.12.12.12. Kadernota locatie Beeklaan Hillegom  (onder voorbehoud)Kadernota locatie Beeklaan Hillegom  (onder voorbehoud)Kadernota locatie Beeklaan Hillegom  (onder voorbehoud)Kadernota locatie Beeklaan Hillegom  (onder voorbehoud)    
De raad heeft bij de heropening (agendapunt 9) dit punt verdaagd naar de raad van 
9 september. 

    
13. Hamerstukken: 
13a. Wijziging GR Gemeentelijk Toezichtsorgaan Openbaar Basisonderwijs Duin- en 
 Bollenstreek 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
13b. Begrotingswijziging 2010-II ISD Bollenstreek 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
13A Motie Straatnaamgeving de Krocht 

De heer Van Heusden dient een motie in (zie bijlage). 
Mevrouw Van Vliet legt een stemverklaring af. 
De raad neemt de motie aan. Alleen de fractie van het CDA en mevrouw Van Vliet 
zijn tegen. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:12 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2010. 
 
 
drs. A.J. Jaspers drs. A. Mans  
plv. griffier voorzitter 
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MOTIE  (aangenomen)MOTIE  (aangenomen)MOTIE  (aangenomen)MOTIE  (aangenomen)    BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Straatnaamgeving Straatnaamgeving Straatnaamgeving Straatnaamgeving de Krochtde Krochtde Krochtde Krocht    
Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, Bloeiend Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, Bloeiend Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, Bloeiend Ingediend door de heer Van Heusden namens de fracties van VVD, Bloeiend 
Hillegom en D66Hillegom en D66Hillegom en D66Hillegom en D66 

Tekst motie: 

De raad, 
gelezen 

- het collegebesluit om aan de Krocht een nieuwe straatnaam toe te kennen: Frans 
Outpassage (collegebesluit 2010/1491), verwijzend naar de naamgeving van het 
in aanbouw zijnde appartementencomplex; 

- de brieven van A.P. Kalkers en Veenman&Vink (22 juni 2010, nr.10740) en P.W.J. 
Versteege (15 juli 2010, nr.11174), 

overwegende dat 
- aan de Meerstraat (thans Meerstraatpromenade 14/14a) 108 een smederij en 

winkel gevestigd is geweest waar vier generaties Versteege gewoond en gewerkt 
hebben; 

- dat vanuit historisch perspectief bezien een straatnaamgeving naar de persoon 
Frans Out volkomen gerechtvaardigd is vanwege de verdiensten voor de 
Hillegomse gemeenschap tijdens zijn leven; 

- dat echter de nog te realiseren passage tussen Henri Dunantplein en Hoofdstraat 
daarvoor - historisch gezien - eerder in aanmerking komt, omdat precies op die 
plaats de bakkerij en winkel van Frans Out en later diens zoon Jan Out gevestigd 
is geweest; 

- dat voor de nieuwe straatnaam van de Krocht derhalve een verwijzing naar de 
smederij van Versteege logischer is, 

gehoord de beraadslaging,    
verzoekt het college 

- het besluit te heroverwegen en deze nieuwe passage de naam De Smidse of De 
Smederij te geven 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 


