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 Openbare ru imte Henk Goettsch Raadsvoorstel dhr. De Jong 

Nr.     3. Bestuur\6141  

B&W-besluit   20-10-2015 

Raadscommissie  28-10-2015  

Raad    12-11-2015 

Agendanummer   13e 

 

Onderwerp:  

Subsidies voor groen langs de N208 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De door Holland Rijnland ter beschikking gestelde subsidie van € 30.000 

beschikbaar te stellen aan het beplantingsplan voor groen langs de N208. 

2. De door de provincie Zuid-Holland ter beschikking gestelde subsidie van        

€ 30.000 uit het Uitvoeringsprogramma groen beschikbaar te stellen aan het 

beplantingsplan voor groen langs de N208. 

3. Begrotingswijziging nummer 17 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Raadsbesluit 9 juli 2015 waarbij de raad besloten heeft over het herbestemmen van 

ISV subsidies. 

 

Doelstelling:  

Het vrijgeven door de gemeenteraad van subsidies ten behoeve van de opwaardering 

van het groen langs de N208 fase 1 en2. 

 

 

Inleiding: 

Om het groen langs de N208 op te waarderen zullen bijdragen cq subsidies van 

Holland Rijnland en de provincie Zuid Holland door de gemeenteraad vrijgegeven 

moeten worden.  

Het project houdt in dat voor de gerealiseerde fasen 1 en 2 van de N208 een 

beplantingsplan is ontwikkeld. De rotondes, het deel tussen de rotonde 

Wilhelminalaan en rotonde Sixlaan, alsmede het begin van de bebouwde kom grens 

aan de zuidzijde van Hillegom krijgen bijzondere aandacht. In de grasbermen zullen 

bloembollenmengsels geplant. Nadere informatie over dit project zal tijdens de 

informatieavond van 28 oktober 2015 worden gegeven. 

 

Argumenten: 

Het budgetrecht van de raad houdt ondermeer in dat subsidies door de raad worden 

vrijgegeven voor besteding. 
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Participatie: 

Aan de raad wordt op 28 oktober 2015 een presentatie gegeven over de wijze waarop 

het groen langs de N208 wordt verbeterd.  

 

Urgentie: 

Om dit jaar te kunnen starten met werkzaamheden is het van belang dat de raad de 

middelen in november 2015 vrijgeeft. 

 

Kanttekeningen: 

Geen 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Stukken ter inzage gelegd: 

- Begrotingswijziging nummer 17  

Informatie bij: Henk Goettsch, h.goettsch@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537246 
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Nr.     3. Bestuur\6141 

B&W-besluit   20-10-2015 

Raadscommissie  28-10-2015  

Raad    12-11-2015 

Agendanummer   13e 

 

 

Onderwerp: 

Subsidies voor groen langs de N208 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. De door Holland Rijnland ter beschikking gestelde subsidie van € 30.000 

beschikbaar te stellen aan het beplantingsplan voor groen langs de N208. 

2. De door de provincie Zuid-Holland ter beschikking gestelde subsidie van        

€ 30.000 uit het Uitvoeringsprogramma groen beschikbaar te stellen aan het 

beplantingsplan voor groen langs de N208. 

3. Begrotingswijziging nummer 17 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2015  

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 


