
Wensenlijst ondernemers ter verbetering van de infrastructuur 

van het centrum van Hillegom 

 

In navolging van de handtekeningenactie aangaande het parkeren in 

Hillegom, volgt bijgaand een wensenlijst van ondernemers op- en 

rond het Henri-Dunantplein, met een aantal concrete verzoeken om de 

infrastructuur in het centrum te verbeteren. 
 

1.  Behoud bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte op het    

          Henri  Dunantplein zuid met 2 uur parkeren. 

 

2.  Herstel parkeerplaatsen Henri Dunantplein noord door bestaande   

      doorgang naast de koffieshop weer vrij te maken voor verkeer  

      (15 kilometer zone) en het plein noord weer voor 2 uur parkeren in  

      te richten. 

 

3.  Vrijmaken uitgang van plein Noord naar Van den Endelaan. 

 

4.  Verfraaien beide pleinen met bijvoorbeeld leilindes 

 

5.  Behoud huidige locatie ingang plein zuid en herstel oversteek-    

           mogelijkheid voor auto’s naar de overzijde van de van den  

           Endelaan. 

 

6.  Plaatsen van borden en zebrapad in de parkeergarage van plein  

      noord, die bezoekers van de parkeergarage uitnodigen om de  

      uitgang in het midden van het Henri Dunantplein te gebruiken.  

      Daarmee wordt het voor bezoekers duidelijk dat er daar een  

      uitgang is en dat zij deze mogen gebruiken. 

 

7.  De parkeergarage van plein noord moet altijd open worden gesteld  

      op  extra koop(zon)dagen dat de Dekamarkt niet open is. 

 

8. Discussieavond met winkeliers om de mogelijkheden te onderzoeken om 

de Hoofdstraat weer open te stellen voor 15 kilometer verkeer en kort 

parkeren.  

 

9.  Behoud van de markt op dinsdag op Henri Dunantplein noord.  

     Op deze dag is het plein noord niet voor auto’s toegankelijk. 

 

10. Een invalidenplaats tegenover de apotheek op plein noord. 

 



 

Namens:  

 

1.  Hema Hillegom, de heer D. Boom, Th van der Laan 

2.  Lincherie, mevrouw A. Dorrestein. 

3.  Medio Dia, de heer en mevrouw Nederpelt en de heer en mevrouw  

     Shijie Hu en  Lindsay Chen. 

4.  Café Gewoon gezellig, De heer en mevrouw Verhaar. 

5.  Readshop Hillegom en Tabakshop, Familie F. Evers. 

6.  Den Butter, de heer Bram van der Lee. 

7.  Electro World, de heer K. Rusman. 

8.  Juwelier de Grijff, de heer de Grijff 

9.  De Mon Food  & Events, de heer en mevrouw de Mon. 

10. Slagerij van de Reep, de heer G. van de Reep. 

11. Myriam Mode, mevrouw M. Outersterp 

12. S. van der Laan 

13. H. van der Laan 

14. Parfumerie van Beem, mevrouw L. van Beem 

15. Habibi Fresh Food, de heer Habib 

16. Schulte herenmode, de heer Schulte 

17. Club Doubler, de heer Wormgoor en mevrouw Y. Heerings 

18. Smultaria ’t Pleintje, de heer N. Klinkenberg. 

19. Japans restaurant Juu Hatchi, de heer J. Hatchi. 

20. Benu apotheek, de heer J.W. Neutel. 

21. Meester Bakker van Maanen, mevrouw D. van Arkel 

22. Hairtrend, mevrouw E. Bouwman 

23. Leemans schoenen, mevrouw L. Warmerdam 

24. Dirck111, de heer R. Overbeek 

25. Roeland Juweliers, de heer en mevrouw R. Roeland 

26. Padero for kids, mevrouw E. Geerlings 

27. Letschert drogisterij, de heer P.Letschert 

28. Schoenenreus, mevrouw E. van Dijk 

29. Intertoys, de heer A. Oorschot 

30. Tezz, mevrouw I. Sanders 

31. Teltools, mevrouw I. Dorrestijn 

32.  Blitz damesmode, mevrouw J. Rijs 


