
 

 

 

Agenderingsvoorstel Raad 

 
Proces ‘samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom’ 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-080426 

datum voorstel:   22 mei 2019 

datum collegevergadering:  

datum raadsvergadering:  22 mei 2019 

agendapunt:  7a 

portefeuillehouder:   K. Hoekstra/J. van Rijn 

 

 

Wij stellen voor: 

 
Het “Proces samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom” conform de bijlage vast te 
stellen. 
 

 

 

Inleiding 

In de raadscommissie van 8 mei jl. is het raadsvoorstel van het college inzake het ‘Proces 

samenwerken aan het versterken van de wijk’ niet politiek behandeld. Omdat er van de 

zijde van het college geen nieuw voorstel wordt aangeleverd is door een aantal fracties 

een nieuw procesvoorstel geschreven (bijlage). 

 

Bestaand kader en context 

In het coalitieprogramma staat de ambitie verwoord om meer groen in de wijken en 

toekomstbestendig wonen te realiseren, maar ook om bijvoorbeeld gevoelens van 

eenzaamheid tegen te gaan of gevoelens van onveiligheid te verminderen of weg te 

nemen. 

 

Beoogd effect 

Wijken waarin actieve inwoners, hun netwerk, de gemeente en andere (professionele) 

organisaties werken aan een omgeving waarin mensen elkaar stimuleren, ondersteunen 

en beschermen.   

 

Financiële consequenties 

Het project heeft alleen budget nodig voor de onkosten van de bijeenkomsten en mogelijk 

voor extra communicatie inzet rondom de bijeenkomsten. Dit budget is voor 2019 reeds 

beschikbaar. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Zie proces  

 

Duurzaamheid 

Samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom kan duurzaamheid in al haar facetten 

vergroten. 

 



 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Voorstel betreft Hillegom 

 

Urgentie 

Urgent: voorstel is om voor de zomer van 2019 te starten met eerste bijeenkomst in de 

wijk Meer en Dorp3 tussen Meerlaan, Weerlaan en Vosselaan. 

 

Evaluatie 

Na de eerste bijeenkomst vindt een korte tussenevaluatie plaats op grond waarvan een 

opzet voor de bijeenkomst in de tweede buurt wordt vormgegeven.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

“Proces samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom”  

 
namens de fracties van D66, VVD, CDA en BBH  

 
  

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit d.d. 23 april 2019 met als onderwerp “Proces samenwerken 
aan het versterken van de krachten in de wijk” 
 

besluit:  
- het “Proces samen werken aan Heerlijk wonen in Hillegom” conform bijlage vast 

te stellen.  
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


