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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 28 oktober 2010 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: de heer A. Mans, burgemeester 
Leden: de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), 

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (GroenLinks) en de heren C.M. van den 
Aardwegh (Bloeiend Hillegom), T.P. Adamse (D66), W. de Bock (CDA), 
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:  

 
1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:30 uur.  
Door loting wordt mevrouw Van Vliet aangewezen als eerst stemmend lid.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De raad besluit de informatiebijeenkomst over het ondernemersfonds van de 
agenda te halen en voegt agendapunt 7a toe voor de behandeling van een door 
de heer van Trigt aangekondigde motie. De raad stelt de agenda voor het overige 
ongewijzigd vast. 
 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 
Mevrouw de Haan spreekt in over een aanvraag tot wijziging van het 
bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een eerste bedrijfswoning bij 
bloembollenbedrijf H&P Damen en Annemieke’s Pluktuin. 
 

4. Vragenkwartier 
De heer Janssen stelt vragen over het afkopen van compensatie van bollengrond 
door Keukenhof. Deze worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 
De heer Janssen stelt vragen over een voorstel aan het algemeen bestuur van 
Holland Rijnland voor een extra financiële bijdrage aan de Rijnlandroute. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Griensven. 
De heer Van Trigt stelt vragen over het project “Langer wonen in eigen woning”. 
Deze worden beantwoord door wethouder Van Aken. De wethouder zegt toe 
komende week een afspraak te maken met betrokken partijen. 
De heer Jansen stelt vragen over de gang van zaken bij de straatnaamgeving van de 
Krocht. Burgemeester Mans zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 

5. Vaststellen van de verslagen van de raadsavond van 30 september 2010 
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

GEMEENTE HILLEGOM 

 I www.hillegom.nl 



 

2 

 

V
E
R
S
L
A
G
 R
A
A
D
 

Naar aanleiding van de verslagen stelt mevrouw Heemskerk een vraag die door de 
voorzitter wordt beantwoord. 
 
De raad schrapt de actiepunten die zijn afgehandeld van de actielijst. 
 

6. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zullen volgens voorstel worden afgehandeld. De 
nagekomen brief 11 (nr.12546) zal, conform het mondelinge voorstel,  namens de 
raad door het college worden afgehandeld. 
 

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

7a. Motie Realisatie 1e agrarische bedrijfswoning bij bloembollenbedrijf H&P 
Damen en Annemieke’s Pluktuin aan de Haarlemmerstraat 17 (perceel 
kadastraal bekend als A 8227 en A 102).  
De heer Van Trigt dient een motie in (zie bijlage). 
De raad neemt de motie aan. De fracties van VVD, GroenLinks en PvdA zijn tegen. 
De overige fracties zijn vóór. 

 
8. Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering om 20:30 uur. 
 

9. Heropening Raadsvergadering 
De voorzitter heropent de vergadering om 22:22 uur. 
De raad agendeert agendapunt 11 (Medegebruik Dienstencentrum Bloemswaard) 
als hamerstuk voor deze vergadering. 
 

10. Aanschaf verzinkbaar urinoir 
De raad besluit volgens voorstel. De fracties van BBH, CDA en GroenLinks zijn 
tegen. De overige fracties zijn vóór. 
 

11. Medegebruik Dienstencentrum Bloemswaard 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
12. Hamerstukken: 
12a. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Holland 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 
12b. Vaststelling bestemmingsplan Herziening Noorder Leidsevaart 34 
 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:44 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 november 2010. 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan drs. A. Mans  
griffier voorzitter 
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MOTIE  (aangenomen) BIJLAGE 
Onderwerp: Realisatie 1e agrarische bedrijfswoning bij bloembollenbedrijf H&P 

Damen en Annemieke’s Pluktuin aan de Haarlemmerstraat 17 
(perceel kadastraal bekend als A 8227 en A 102) 

Ingediend door de heer Van Trigt namens de fracties van CDA, Bloeiend Hillegom 
en BBH 

Tekst motie: 

De raad, 
overwegende dat  

- de activiteiten van de beide bedrijven, en dan met name Annemieke’s Pluktuin, 
zich enorm hebben uitgebreid; 

- er een bedrijfsontwikkelingsplan ligt waarin verdere expansie van het bedrijf en 
de activiteiten wordt voorzien en dat de economische haalbaarheid ervan 
aantoont; 

- de bedrijven inmiddels al meerdere keren doelwit zijn geworden van diefstal, 
van oordeel dat 

- de activiteiten van H&P Damen en Annemieke’s Pluktuin goed aansluiten bij de 
Greenportgedachte, namelijk behoud van de bloembollencultuur en bevordering 
van het agro-toerisme, en daardoor bijdragen aan het economisch topproduct 
“de Duin- en Bollenstreek”; 

- voor het optimaal uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten en het verder 
ontwikkelen van de bedrijfsactiviteiten van de firma H&P Damen en Annemieke’s 
Pluktuin het van belang is dat er een 1e agrarische bedrijfswoning op het 
bedrijfsterrein aanwezig is; 

- deze 1e agrarische bedrijfswoning zo dicht mogelijk bij de bestaande 
lintbebouwing langs de Haarlemmerstraat zou moeten worden gerealiseerd 
waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande toegangspad tot het 
bedrijfsterrein; 

- deze plaats geen verrommeling van het landschap tot gevolg heeft en geen 
zichtlijnen verstoort, 

verzoekt het college  

- zo snel als mogelijk alle noodzakelijke acties te ondernemen om realisatie van 
een 1e agrarische bedrijfswoning op het in het onderwerp genoemde perceel 
mogelijk te maken 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 


