
Hart voor Hillegom 

Informatieavond 26 sept 2013 
visie verblijfskwaliteit centrum 



Doel van de avond 

• Informatie verstrekken over de visie op de 
verbetering van de verblijfskwaliteit van het 
centrum. 

• Uitleg verdere proces  

– In gesprek met betrokkenen 

– Verbetervoorstellen voorleggen aan raad (incl 
bevindingen betrokkenen) 



Economie 

Op verschillende niveaus is economie actueel: 

• Holland Rijnland (Kracht 15) 

• Economische agenda Greenport Duin & 
Bollestreek 

• 36 Strategische afspraken (Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen) 

• Gemeente  Koersdocument economie en 
toerisme ‘Samen aan de slag’ 



De Koers van Hillegom 

1. De economie van Hillegom zijn de ondernemers zelf. 
2. De gemeente is regiegemeente. Zij faciliteert private initiatieven 

waar mogelijk. 
3. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en het 

gemeentelijk vastgoed.  

4. Bieden van ruimte voor economische ontwikkeling staat centraal, 
aanvullende versterkende functies worden gefaciliteerd. 

5. Primaire focus is gericht op het toevoegen van economische en 
toeristische functies in het centrum.  

6. De gemeente participeert in de regio ten behoeve van de 
regionale positionering van Hillegom in de regio. 

7. De gemeente voert een actief beleid gericht op starters en zzp’ers. 
 



Moties verbeteren verblijfskwaliteit 
 

• Raad 11 april 2013: motie plan voor 
verbetering kwaliteit openbare ruimte centrum 
(entrees) 

 

• Raad 16 mei 2013 motie: beeldkwaliteitsplan 
centrum (en verwerken in welstandsnota) 
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Aanpak 

1. Opstellen visie verblijfskwaliteit centrum:  
– Analyse van de bestaande situatie 

 
– Benoemen elementen/plekken/maatregelen die bijdragen aan verbetering 

verblijfskwaliteit 
 

2. Werken vanuit een visie naar een programma 
 

3. Opstellen programma van eisen voor gebieden (zoals voor 
Hoftuin, aansluitingen op N208 en overige entrees) 

 
4. Verbetervoorstellen (schetsontwerp + kosten + potentiële dekking) 

 
5. (Deel) projecten (=uitwerking + dekkingsvoorstel + uitvoering) 



Met wie 

• Stuurgroep 

 

• Programmaorganisatie 

 

• Denktank 

 

• Klankbordgroep 

 
 



 

 Visie verblijfskwaiteit centrum 

 

Hart voor Hillegom 

 



Programma Hart voor Hillegom 

Visie verblijfskwaliteit centrum: 
 

• PvE Hoftuin 
 

• Verbetervoorstellen entrees 
 

• Beeld kwaliteitsplan centrum 
 

Alle drie bespreken met klankbordgroep en  
    denktank en daarna naar de raad 



Planning algemeen 

• Week 39 (26 sept): Informatieavond raad: Visie   
   verblijfskwaliteit 

• Week 40-42: Belanghebbenden: Visie verblijfskwaliteit 

• Medio oktober: Stuurgroep: Verbetervoorstellen openbare 
   ruimte en uitwerking beeldkwaliteitsplan  

• Eind oktober: Belanghebbenden: Verbetervoorstellen 
   openbare ruimte en uitwerking  
   beeldkwaliteitsplan  + infoavond raad 

• Nov/dec:  Raad: Verbetervoorstellen openbare  
   ruimte en beeldkwaliteitsplan    

 




