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SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp: Schriftelijke vragen

Vragen van de VVDVVD-fractie d.d. 2323-0808-2010 naar aanleiding van mail van Bas
Brekelmans m.b.t. Schiphol en de Alderstafel
1.
Er wordt met name gesproken over geluidsarme glijvluchtbenadering. Maar
wat zijn de gevolgen, met name geluidsoverlast van opstijgende vliegtuigen,
voor Hillegom wanneer de Kaagbaan “iets meer” gebruikt zal worden?
2.

We willen meer informatie over de gemaakte afspraken ontvangen, alsmede de
onderbouwing van de mogelijke consequenties voor Hillegom, qua geluid en
luchtverontreiniging.

3.

Blijven de bestaande routes van kracht gedurende het experiment of maakt
wijziging van routestructuur onderdeel uit van de afspraken?

4.

Het experiment zal 2 jaar gaan duren. Zal er tussentijds een evaluatie
plaatsvinden? En in geval van ja, wordt deze dan ter beoordeling aan de
gemeenteraden voorgelegd?

5.

Heeft de vertegenwoordiger, Brekelmans, tussentijds nog overleg met u gehad
en u geïnformeerd? Hij geeft aan tevreden te zijn dat er een akkoord is, maar
de details van de afspreken niet te kennen. Kunt u dat uitleggen?

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 2626-0808-2010 over een aanvraag
bouwvergunning Parklaan
Het onderwerp is een bouwaanvraag en de gevolgde procedure en bekendmaking
hiervan aan de burgers. De onderstaande gegevens komen van de site van de
gemeente Hillegom. De link daarnaartoe is:
http://www.hillegom.nl/default/bekendmakingen/bouwenenwonen/Bekendmakingen
14juli2010_4/id_10465250
1.

Waarom is deze bouwaanvraag niet bekendgemaakt onder de juiste naam?
Naar wij vermoeden moet dat zijn: de marel 2. De raad heeft hierover zijn
ongenoegen toch meermalen uitgesproken en er zijn toch ook toezeggingen
aan de raad gedaan om dit tegen te gaan? De toezegging was:
gebiedsomschrijvingen met straatnamen-begrenzingen indien een locatie nog
niet bestaat of niet algemeen begrijpelijk is.

2.

Waarom is er een fictieve of foute locatie gepubliceerd, of hoe kan het dat dit
wordt gesuggereerd? De groene ballon van Google suggereerde dat het te
bouwen plan ergens achter het "koelhuis Hillegom" aan de Hyacinthenlaan
gelegen is.

*Z00A8D4B48B*

3.

Deze kennisgeving is bij veel Hillegommers niet aangekomen door het niet
bezorgen van de krant in de zomer en ook is deze zomer niet elke week de
publicatiepagina op de site van de gemeente geplaatst, dus hoe is de inspraak
voor de burgers dan gewaarborgd?

4.

Wat kan het college doen om dit te herstellen? Is de aangevraagde vergunning
al verstrekt of kan deze verlening nog worden uitgesteld zodat de gewenste
procedure, dus met bekendmaking aan alle Hillegommers kan worden
gevolgd?
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