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Status AANGENOMEN 

 
Motie voor de vergadering van de raad van: 7 november2013  
 
Agendanummer: 5 
 
Onderwerp: Programmabegroting 2014, Prg. 4 Beheer en onderhoud openbare ruimte 

- Onderzoek verhoging niveau groen 
 
De raad, 
 
overwegende dat 
- Hillegom een groene gemeente wil zijn, omdat groen in de waardering van 

inwoners voor hun woonomgeving een belangrijk aspect is en groen, in voldoende 
oppervlakte, gevarieerdheid en gebruiksfuncties bijdraagt aan een aantrekkelijke 
woongemeente; 

- de inwoners van Hillegom via een enquête van het burgerpanel hebben aangegeven 
niet tevreden te zijn over (het onderhoud van) het groen in Hillegom; 

- in de startnotitie Groenbeleidsplan is uitgegaan van een conserverend groenbeleid 
binnen het bestaande budgettaire kader; 

- bij nieuwe ontwikkelingen, zoals (her)inrichting van woonwijken, realisatie en 
behoud van groen vaak een moeilijk punt blijkt te zijn als gevolg van de (beperkte) 
budgettaire ruimte, 

 
spreekt als zijn mening uit 
- dat meer aandacht voor realisatie van groen bij nieuwe plannen en onderhoud van 

bestaand groen wenselijk is en dat daarvoor ook voldoende budget beschikbaar 
moet zijn; 

-  dat het daarom gewenst is het beschikbare budget voor groenaanleg en -onderhoud 
in de toekomst te verruimen, 

 
verzoekt het college 
- onderzoek te doen naar de maatregelen die nodig zijn om het groen en het 

onderhoud daarvan naar een hoger niveau te tillen; 
- het resultaat van dit onderzoek te presenteren als keuzemogelijkheden (waaronder 

in elk geval uitbreiding van het groen) en uitgewerkte financiële consequenties en 
deze mee te nemen in het op te stellen Groenbeleidsplan 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Hillegom, 7 november 2013 
Namens de fracties van 
 
CDA, VVD, Hillegom Progressief, Bloeiend Hillegom, 
F.Q.A. van Trigt A.J. van Heusden A. van Vliet A. Heemskerk-Rekké 
 
 
 
D66, Roelfsema, PvdA, BBH, 
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