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Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 15 december 2011 

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

A.E. Snuif (D66) en A. van Vliet (Hillegom Progressief) 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), 
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: de heren W.J. van Aken, J.G.M. van Griensven, G. Kleijheeg en 

A.Th. van Rijnberk 
 
Afwezig: de heer S.J.F.M. de Groot (Hillegom Progressief) 

 
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 raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heren Arends en Van den Hof spreken in over agendapunt 12 (Herinrichting 
sportpark De Zanderij). 
 

4. Vragenkwartier 

De heer Bovens stelt vragen over de voortgangsnotitie saneringsprogramma 
railverkeerslawaai. Deze worden beantwoord door wethouder Van Aken. 
De wethouder zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de vraag of de gegevens 
waarop het rapport van DHV is gebaseerd niet verouderd zijn. 

Mevrouw Van Vliet stelt vragen over maatregelen bij de N208 t.b.v. vleermuizen. 
Wethouder Van Griensven zegt toe schriftelijk antwoord te geven op deze vragen. 
 

5. Vaststellen van de verslagen van de raadsavond van 3 en 17 november 2011 
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
 
De raad actualiseert de actielijst. 
 

6. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.  
 

7. Schriftelijk gestelde vragen 
De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Jansen stelt aanvullende 
vragen. Deze worden door wethouder Van Aken beantwoord. 

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 
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8.8.8.8.    SchorsingSchorsingSchorsingSchorsing    

De voorzitter schorst de vergadering om 20:17 uur. 
 

9.9.9.9.    Heropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening RaadsvergaderingHeropening Raadsvergadering    
De voorzitter heropent de vergadering om 22:30 uur.    
De raad besluit agendapunt 11 en 12 als bespreekstukken te behandelen en dit te 
doen vóór agendapunt 10. 
  

11.11.11.11.    Notitie werkgrNotitie werkgrNotitie werkgrNotitie werkgroep vrije besteding Nuonoep vrije besteding Nuonoep vrije besteding Nuonoep vrije besteding Nuon----geldengeldengeldengelden    
De heer Van Heusden dient een amendement in (zie bijlage). 
De raad neemt het amendement aan. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is 
tegen. 
De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. Alleen de fractie van 
Hillegom Progressief is tegen. 
    

12.12.12.12.    Herinrichting Sportpark De ZanderijHerinrichting Sportpark De ZanderijHerinrichting Sportpark De ZanderijHerinrichting Sportpark De Zanderij    
Mevrouw Snuif neemt niet deel aan de besluitvorming wegens persoonlijke 
betrokkenheid (art. 28 Gemeentewet). 
  
De heer Van Trigt dient amendement 1 in (zie bijlage voor amendementen en 
moties). 
De raad neemt amendement 1 aan. De fracties van Bloeiend Hillegom en Hillegom 
Progressief zijn tegen. De overige fracties zijn vóór. 
Een aangekondigd amendement 2 wordt niet ingediend. 
De heer Evers dient amendement 3 in. 
De raad verwerpt amendement 3. De fracties van BBH en Bloeiend Hillegom zijn 
vóór. De overige fracties zijn tegen. 
Mevrouw Heemskerk dient amendement 4 in. 
De raad verwerpt amendement 4. De fracties van Bloeiend Hillegom en CDA zijn 
vóór. De overige fracties zijn tegen. 
De heer Jansen dient amendement 5 in. 
De raad verwerpt amendement 5. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is vóór. 
De heer Jongbloed dient amendement 6 in. 
De raad verwerpt amendement 6. Alleen de fractie van de VVD is vóór. 
De heer Adamse dient amendement 7 in. 
De raad verwerpt amendement 7. De fracties van D66 en PvdA zijn vóór. De 
overige fracties zijn tegen. 
Een aangekondigd amendement 8 wordt niet ingediend. 
De heer Van Trigt dient amendement 9 in. De raad neemt amendement 9 unaniem 
aan. 
 
De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. Alleen de fractie van 
Hillegom Progressief is tegen. 
 
De heer Van Trigt dient motie 1 in. De raad verwerpt motie 1. De fracties van CDA, 
BBH en PvdA zijn vóór. De overige fracties zijn tegen. 
De heer Van Trigt dient motie 2 in. De raad verwerpt motie 2. Alleen de fractie van 
het CDA is vóór. 

    
10.10.10.10. Project Triangel Leidsestraat (onder Project Triangel Leidsestraat (onder Project Triangel Leidsestraat (onder Project Triangel Leidsestraat (onder voorbehoud)voorbehoud)voorbehoud)voorbehoud)    

Gelet op de tijd besluit de raad bij meerderheid dit agendapunt te verdagen naar 
de volgende vergadering. 
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11113333....    Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:Hamerstukken:    

13a.  Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente  

 Hillegom 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13b. Onderzoek plaatsing of verplaatsing brug evenemententerrein – sportpark De 

Zanderij 

De dames Heemskerk en Van Vliet leggen een stemverklaring af. 

 De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is 

tegen. 

 

13c. Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand 

 Op een vraag van de heer Buikx zegt wethouder Van Rijnberk toe dat hij de 

raad over enige maanden door de ISD laat informeren over de gevolgen van de 

aanscherping voor Hillegom. 

De dames Van Vliet en Van Dijk leggen een stemverklaring af. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is 

tegen. 

 

13d. Begrotingen Milieudienst West Holland 2012 en Meerjarenraming 2013-2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13e. Duurzaamheidsagenda 2011-2014 ‘Samenwerken en verbinden’  

De dames Heemskerk en Van Vliet en de heer Van Heusden leggen een 

stemverklaring af. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Hillegom Progressief is 

tegen. 

 

13f. Aanschaf milieuvriendelijk onderstel praalwagen Bloemencorso 

 De heer De Bock legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13g. Drank – en Horecaverordening 2011 

 Mevrouw Heemskerk legt een stemverklaring af. 

 De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is 

tegen. 

 

13h. Aankoop van aandelen in het overheidsbedrijf De Meerlanden Holding NV 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

13i. Rapport Rekenkamercommissie Uitvoering leerplichtwet in Holland Rijnland 

De heer Jongbloed stelt enkele vragen. Deze worden beantwoord door wethouder 
Kleijheeg. 
De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
 

14141414....    SluitingSluitingSluitingSluiting    
De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 uur.  

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2012. 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  
griffier voorzitter 
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 BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    
AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT      ((((aangenomaangenomaangenomaangenomen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Notitie werkgroep vrije besteding NuonNotitie werkgroep vrije besteding NuonNotitie werkgroep vrije besteding NuonNotitie werkgroep vrije besteding Nuon----geldengeldengeldengelden    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Van Heusden Van Heusden Van Heusden Van Heusden namens de fractienamens de fractienamens de fractienamens de fractiessss    van van van van VVD, Bloeiend VVD, Bloeiend VVD, Bloeiend VVD, Bloeiend 
Hillegom, PvdA en D66Hillegom, PvdA en D66Hillegom, PvdA en D66Hillegom, PvdA en D66    
 
Tekst amendement: 
In het conceptbesluit beslispunt 2 vervangen door: 
2. Vanwege gewijzigde omstandigheden te kiezen voor optie 4: toevoegen aan de 

Reserve Algemene Investeringen. 
3. Bij het vaststellen van de exploitatie van sportpark Weerestein de notitie van de 

werkgroep Vrije besteding Nuon-gelden inbrengen. 
    
    
AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  1 1 1 1 ((((aangenomaangenomaangenomaangenomen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, hardlooppadHerinrichting Sportpark De Zanderij, hardlooppadHerinrichting Sportpark De Zanderij, hardlooppadHerinrichting Sportpark De Zanderij, hardlooppad    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Van TrigtVan TrigtVan TrigtVan Trigt    namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van het CDAhet CDAhet CDAhet CDA    
 
Tekst amendement: 
1. Aan besluitpunt 2 toe te voegen: 

“met dien verstande dat aan de planuitwerking een door het S.I.B. Loopcollectief 
gewenst 6 meter breed hardlooppad, uitgevoerd in asfalt, wordt toegevoegd.” 

2. Het beschikbaar te stellen bedrag in beslispunt 4 te verhogen met € 150.000,- 
 
Toelichting: 
In de raadsvergadering van 10 februari 2011 is een motie aangenomen waarin het 
college wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om een 
afgesloten en verlichte wandel- en looproute mee te nemen bij de herinrichting van 
sportpark de Zanderij. Het college heeft voldaan aan deze oproep en heeft drie 
mogelijkheden geopperd.  
Ondertekenaars zijn van mening dat het realiseren van een van het verkeer 
afgezonderd hardlooppad gewenst is om zo de veiligheid van de hardlopers te 
bevorderen. Er wordt geopteerd voor het uitvoeren in asfalt omdat dit alternatief 
vanwege de lagere onderhoudskosten over 10 jaar gezien goedkoper is dan een 
hardlooppad met een Barotop ondergrond. 
Het bedrag dat benodigd is voor het realiseren van het hardlooppad uitgevoerd in 
asfalt (€ 150.000,-) wordt aan het ter beschikking te stellen budget (genoemd in 
beslispunt 4) toegevoegd. 
 
 
AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  3 3 3 3 ((((verworpverworpverworpverworpen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, verlaging kunstbudgetverlaging kunstbudgetverlaging kunstbudgetverlaging kunstbudget    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Evers Evers Evers Evers namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van de BBHde BBHde BBHde BBH    
 
Tekst amendement: 
1. Aan besluitpunt 2 toe te voegen: 

“met dien verstande dat, in afwijking van het gemeentelijk kunstbeleid, het voor 
kunst bedoelde budget wordt verlaagd naar € 30.000,-.” 

2. Het beschikbaar te stellen bedrag in beslispunt 4 te verlagen met € 30.000,-. 
 
Toelichting: 
In de huidige economische situatie, die flinke bezuinigingen in het vooruitzicht stelt, is 
het niet meer dan logisch, dat we ook op lokaal niveau daar aandacht aan besteden. Het 
lijkt ons dan ook noodzakelijk, om daar waar mogelijk ook bezuinigingen door te voeren. 
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Aangegeven is dat op andere vlakken van dit project bezuinigingen niet mogelijk zijn. 
Vandaar de keuze om het kunstbudget terug te brengen tot de helft (½ % van het 
projectbudget in plaats van 1%). 
 
 
AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  4 4 4 4 ((((verworpverworpverworpverworpen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, besteding kunstgeldenbesteding kunstgeldenbesteding kunstgeldenbesteding kunstgelden    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door mevrouw Heemskerk mevrouw Heemskerk mevrouw Heemskerk mevrouw Heemskerk namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van Bloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend Hillegom    
 
Tekst amendement: 
Aan besluitpunt 2 toe te voegen: “met dien verstande dat niet wordt ingestemd met 
de besteding van de voor kunst bedoelde € 60.000,- . Over de besteding van dit 
bedrag zal de raad later een besluit nemen.” 
 
Toelichting: 
Er zijn door diverse fracties suggesties gedaan om de € 60.000,- die voor kunst in het 
budget is opgenomen, anders te besteden. 
Voor een zorgvuldige besluitvorming hierover is het gewenst de diverse opties rustig 
met elkaar te kunnen vergelijken. Omdat de suggesties pas deze week ter tafel zijn 
gekomen is het verstandig het besluit over de besteding van dit bedrag uit te stellen 
tot een volgende vergadering. 
 
 
AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  5 5 5 5 ((((verworpverworpverworpverworpen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, looplooplooploop----/wandelpad i.p.v. kunst/wandelpad i.p.v. kunst/wandelpad i.p.v. kunst/wandelpad i.p.v. kunst    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door de heer Jansen de heer Jansen de heer Jansen de heer Jansen namensnamensnamensnamens    de fractie van de fractie van de fractie van de fractie van Bloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend HillegomBloeiend Hillegom    
 
Tekst amendement: 
Aan besluitpunt 2 toe te voegen: “met dien verstande dat  
− aan de planuitwerking een van het overige verkeer afgesloten loop-/wandelpad 

wordt toegevoegd, dat buiten de hekken van de voetbalvelden, hondensport en 
SDO-velden om loopt; 

− in afwijking van de voorgestelde planuitwerking en van het gemeentelijk 
kunstbeleid, de voor kunst bedoelde € 60.000,- hiervoor niet aangewend wordt 
maar wordt gebruikt voor het realiseren van dit pad.” 

 
Toelichting: 
Naar onze mening wordt er op deze wijze een betere invulling aan de motie van 
10 februari  2011 gegeven. Er wordt een lang loop-/wandelpad gecreëerd dat 24/7 
op een verkeersveilige wijze gebruikt kan worden door alle Hillegommers. 
De noordelijke, oostelijke en zuidelijke delen zijn reeds aanwezig en uit de 
raadsvoorstellen is niet gebleken dat deze verdwijnen. Het nieuw aan te leggen 
westelijke deel kan uitgevoerd worden als versnipperd snoeihoutpad. Het gebruik van 
snoeihout is niet duur en CO2-neutraal. Voor de verlichting denken wij aan 
zogenoemde kattenogen als markeringslampjes, die zorgen voor een 
contourverlichting. 
De onderhoudskosten nemen naar verwachting niet of nauwelijks toe, omdat alleen 
het westelijke verbindingstuk tussen de Wilhelminalaan en de Stationsweg wordt 
toegevoegd.  
Het voordeel voor het SIB Loopcollectief is dat zij dan ook geen gebruiksvergoeding 
hoeven te betalen voor dit openbare gebied. 
Het bedrag dat benodigd is voor het realiseren van het loop-/wandelpad vinden wij 
binnen het voorgestelde budget, door de daarin opgenomen € 60.000,- niet te 
besteden aan kunst maar aan dit pad. 
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AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  6 6 6 6 ((((verworpverworpverworpverworpen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, brug i.p.v. kunstbrug i.p.v. kunstbrug i.p.v. kunstbrug i.p.v. kunst    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door de heer Jongbloed de heer Jongbloed de heer Jongbloed de heer Jongbloed namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van de VVDde VVDde VVDde VVD    
 
Tekst amendement: 
Het beschikbaar te stellen bedrag in beslispunt 4 te verlagen met de voor kunst 
bedoelde € 60.000,- en dit bedrag t.z.t. toe te voegen aan de investeringskosten van 
een aan te leggen brug.  
 
Toelichting: 
De VVD is in dit geval geen voorstander om 1% van het totale budget te besteden aan 
welk kunstobject dan ook. Weliswaar is deze toewijzing van middelen conform het 
gemeentelijk kunstbeleid, maar daarbij heeft de gemeente toepassing in een nieuw te 
bouwen of te renoveren woonwijk voor ogen.  
Gezien de investeringskosten van het sportpark willen wij de extra kosten voor een  
noodzakelijke brug mede financieren uit het vrijvallende budget. 
 
 
AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  7 7 7 7 ((((verworpverworpverworpverworpen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, kunstbrug i.p.v. kunstkunstbrug i.p.v. kunstkunstbrug i.p.v. kunstkunstbrug i.p.v. kunst    
IngedienIngedienIngedienIngediend door d door d door d door de heer Adamse de heer Adamse de heer Adamse de heer Adamse namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van D66D66D66D66    
 
Tekst amendement: 
1. Aan besluitpunt 2 toe te voegen: “met dien verstande dat in afwijking van de 

voorgestelde planuitwerking en van het gemeentelijk kunstbeleid, de voor kunst 
bedoelde € 60.000,- wordt gebruikt om de beoogde brug vanaf het 
evenememtenterrrein naar het sportpark door middel van kunst een bijzondere 
eigen uitstraling te geven.” 

2. Het beschikbaar te stellen bedrag in beslispunt 4 te verlagen met € 60.000,- en 
dit bedrag t.z.t. toe te voegen aan de investeringskosten van een aan te leggen 
brug.  

 
Toelichting: 
In de regio zijn er voorbeelden dat bruggen ook in de vorm van een kunstwerk 
kunnen worden ontwikkeld. De ondertekenaars zijn van mening dat een dergelijke 
brug als toegang naar het sportpark een kwaliteitsimpuls geeft aan de openbare 
ruimte en een bijdrage levert aan een prettige leefomgeving. Vandaar dat wij 
voorstellen om juist van die entree iets bijzonders te maken, een sieraad voor het 
sportpark.  
 
 
AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  AMENDEMENT  9 9 9 9 ((((aangenomaangenomaangenomaangenomen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    HeHeHeHerinrichting Sportpark De Zanderij, rinrichting Sportpark De Zanderij, rinrichting Sportpark De Zanderij, rinrichting Sportpark De Zanderij, Voorziening Groot OnderhoudVoorziening Groot OnderhoudVoorziening Groot OnderhoudVoorziening Groot Onderhoud    
Ingediend door Ingediend door Ingediend door Ingediend door de heer Van Trigt de heer Van Trigt de heer Van Trigt de heer Van Trigt namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van het CDAhet CDAhet CDAhet CDA    
 
Tekst amendement: 
Het conceptbesluit aan te vullen met een beslispunt dat luidt: 
Voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen een Meerjaren OnderhoudsPlan op te 
stellen dat (minimaal) 10 jaar beslaat en op basis hiervan in 2015 afspraken te maken 
met Stichting Sportpark De Zanderij over een voorziening Groot onderhoud Sportpark De 
Zanderij. 
 
Toelichting: 
Volgens het staatje ‘vervangingsinvesteringen sportpark de Zanderij’ zullen de 
vervangingsinvesteringen, zoals nu ingeschat voor het eerst na 10 jaar, aanzienlijke 
bedragen betreffen. Ondertekenaars lijkt het verstandig om ‘in porties’ te gaan sparen 
voor de voorziene vervangingsinvesteringen. Daartoe zou een Meerjaren 
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OnderhoudsPlan (M.O.P.) moeten worden opgesteld dat minimaal een periode van 10 
jaar beslaat (en jaarlijks of tweejaarlijks geactualiseerd wordt) welke een inschatting 
geeft van de jaarlijks te verwachten kosten voor groot onderhoud en vervanging. Op 
basis van het M.O.P. kan jaarlijks worden gespaard in een voorziening Groot 
onderhoud sportpark de Zanderij, zodat de gelden voor de kosten voor groot 
onderhoud en vervangingen beschikbaar zijn op het moment dat deze kosten 
voorzien zijn. 
Naast het feit dat ondertekenaars het sowieso verstandig vinden op deze wijze te werk 
te gaan is er nog een ander argument dat hiervoor pleit. Wanneer niet gereserveerd 
wordt voor het plegen van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen worden deze 
afhankelijk van het beschikbaar zijn van grote bedragen in één keer. Gezien het 
financiële meerjarenperspectief van de gemeente Hillegom vinden wij dat een risico. 
Het lijkt ondertekenaars niet waarschijnlijk dat er over 10 jaar geen voetbal meer zal 
zijn en dat het reserveren van gelden voor het uitvoeren van het M.O.P. om die reden 
niet noodzakelijk of verstandig is. Wellicht dat tegen die tijd er weer een ander soort 
voetbalveld of andere installaties gewenst zijn maar ook deze zullen geld kosten. 
Wellicht zelfs meer. Dit geld is dan (voor een groot deel) beschikbaar. 
 
 
MOTIEMOTIEMOTIEMOTIE        1 1 1 1 ((((verworpverworpverworpverworpen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, onderzoek ijsbaanonderzoek ijsbaanonderzoek ijsbaanonderzoek ijsbaan    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Van TrigtVan TrigtVan TrigtVan Trigt    namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van het CDAhet CDAhet CDAhet CDA    
 
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende dat  

- de realisatie van een hardlooppad wellicht mogelijkheden biedt om in de winter 
een ijsbaan te realiseren, 

van oordeel dat 

- dit voor de Hillegomse schaatsliefhebbers een prachtige faciliteit zou kunnen zijn, 
verzoekt het college, 
voordat dit hardlooppad gerealiseerd wordt, 

- te onderzoeken of het wenselijk is dat en of het hardlooppad zodanig ontworpen 
kan worden dat het in winterse tijden dienst kan doen als ijsbaan; 

- te onderzoeken wat de eventuele meerkosten zijn;  

- indien nodig, de raad voor dit onderzoek een kredietvoorstel voor te leggen; 

- de resultaten van dit onderzoek terug te koppelen naar de gemeenteraad 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
MOTIEMOTIEMOTIEMOTIE        2 2 2 2 ((((verworpverworpverworpverworpen) en) en) en)         
Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, Herinrichting Sportpark De Zanderij, onderzoek hergebruik besonderzoek hergebruik besonderzoek hergebruik besonderzoek hergebruik bestaande taande taande taande 

clubaccomodatiesclubaccomodatiesclubaccomodatiesclubaccomodaties    
Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Ingediend door de heer Van TrigtVan TrigtVan TrigtVan Trigt    namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van namens de fractie van het CDAhet CDAhet CDAhet CDA    
 
Tekst motie: 
De raad, 
overwegende dat  

- diverse verenigingen/organisaties die belangrijk zijn voor het sport- en 
verenigingsleven in Hillegom, voor het uitoefenen van hun activiteiten 
(betaalbaar) onderdak nodig hebben; 

- voor de plannen voor het Jozefpark vervangende ruimte moet worden gevonden 
voor muziekvereniging Crescendo; 

- de slopershamer de bestaande clubaccommodaties van S.V. Concordia en V.V. 
Hillegom op zijn vroegst eind 2012, begin 2013 zal treffen, 

van oordeel dat 
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- het gebruik van (een deel van) de bestaande clubaccommodaties van S.V. 
Concordia en V.V. Hillegom mogelijk een probleem bij de realisatie van het 
Jozefpark kan oplossen; 

- er voldoende tijd is om te bekijken of de bestaande clubaccommodaties (of een 
deel ervan) in de toekomst wellicht dienst kunnen blijven doen als onderdak voor 
één of meer verenigingen/organisaties uit het sport- en verenigingsleven in 
Hillegom, 

verzoekt het college 

- een onderzoek in te stellen of de bestaande clubaccommodaties (of een deel 
ervan) van S.V. Concordia of V.V. Hillegom in de toekomst dienst kunnen doen  
als onderdak voor andere organisaties/verenigingen uit het Hillegomse sport- en 
verenigingsleven; 

- indien nodig, de raad voor dit onderzoek een kredietvoorstel voor te leggen; 

- en de raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 


