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Agenda 21 november 2013 

 Overall presentatie: 

- Proces met stuurgroep, denktank & klankbordgroep  

A. De ambitie uitwerken 

B.   Functies en omvang programma centrum   

C. Aanpassingen beeld kwaliteitsplan centrum 

-  Voorgenomen planning en besluitvorming 

 

 Mogelijkheid om in drie blokken vragen te stellen aan de wethouders 
ondersteund door deskundige 
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A. De ambitie uitwerken 
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Ambitie/Visie: Meer verblijfskwaliteit 
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Functionele opbouw 

• Supermarkten op HD plein vormen een 
belangrijke trekker voor het centrum 

 

• Parkeervoorzieningen op het HD plein 
zijn facilitair voor de rest van het 
winkelcentrum 

 

• Naast winkelhart ook aanloopstraten die 
cruciaal zijn voor een complementair 
centrum 
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Verkeersysteem Hillegom 

• Optimale wegenstructuur 
waardoor centrum Hillegom 
goed bereikbaar is vanuit 
omgeving en vanuit 
woongebieden binnen de 
gemeente. 

 

  Goede verwijzing naar 
parkeerplaatsen langs N208 
nodig. 
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Relatief goede scores voor boodschappencentrum 

Relatief slechte scores voor recreatief winkelen  

Bron: Koopstromenonderzoek 2011 
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Belang bereikbaarheid auto  

• Fiets wordt vaak 
onderschat 

• Auto 42% a 56% 

Motieven bezoek winkelgebied: 
1. Schoon, veilig 
2. Aanbod, service 
3. Sfeer 
4. Parkeren 
5. Voetgangersgebied 
 
Bron: Kennisplatform V&V 

• Voor echte boodschappenfuncties is 
bereikbaarheid en nabij parkeren relatief 
belangrijk, voor recreatief winkelen minder 
belangrijk  

• Onvoldoende parkeren is rem, maar 
parkeren is geen attractiefactor 

• Looproute parkeren – centrum van belang 
 
Bron: Kennisplatform V&V 
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Verkeerssysteem centrum 

Uitgangspunten: 

• Inrichting straten voor alle gebruikers 

 

• Verminderen sluipverkeer  

 

• Hoofdstraat Noord & –Zuid tweerichtingsverkeer 

 

• Hoofdstraat Midden autovrij 

 

• Aanpassing route laden en lossen in Hoofdstraat  
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Ruimtelijke opbouw 

• Hoofdstraat is hartlijn van het centrum. 

 

• 3 kerken met groene ruimten. 

 

• N208 als parkachtige weg langs het 
centrum. 

 

• Beek/haven onderdeel van groter 
pleziervaartsysteem. 

 

• Bijzondere plekken met specifieke 
kwaliteiten (Hoftuin/Houttuin/ Haven/ 
Hoofdstraat/ Martinusplein/Jozefpark). 
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Noord-entree 

• Verkeersstructuur: Hoofdstraat 
doorzetten tot rotonde.  

 

• Van den Endelaan laten aantakken 
op Hoofdstraat. 

 

• Van Nispenpark: doortrekken tot 
aan Hoofdstraat-midden. 
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Hoofdstraat 
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• Sfeer: Historisch, veilig en 
uitnodigen om er te verblijven 

 

• Materiaal: gebakken klinkers en 
natuursteenbanden van gevel tot 
gevel.  

 

• Profiel: continu met een rijloper 
van 5 meter breed.  

 

 



Zuid-entree 
• Aansluiting N208: Hoofdstraat moet 

aansluiten op rotonde qua materiaal en sfeer. 

 

• Jozefpark: groot recreatief groen 

 

• Voorruimte Jozefschool: Groene aansluiting op 
Hoofdstraat 

 

• Hoofdstraat zuid: tweerichtingsverkeer met 
langsparkeren. Bredere trottoirs om te 
ondernemen. 

 

 

13 



Profiel Hoofdstraat 

midden noord & zuid 

14 



Ambitie herinrichting Hoftuin 

• Herstel van de buitenplaatsen.  

 

• Creëren van een aantrekkelijke 
verblijfsplek. 

 

• Visitekaartje Hillegom. 

 

• Versterken van de centrumfunctie 
(economische waarde). 
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Aanvullend pve 

• Geen verharding maar verzachting 

 

• Aanpassingen voor verkeer: 

– Parkeerplaatsen direct aan park 
verwijderen 

– Verbinding Hoofdstraat- van 
Meerbeekstraat opheffen 

 

• Relatie met Houttuin verbeteren 

 

• Relatie met water herstellen 
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Bijzondere plekken 
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Uitgangspunt 19de eeuwse tuin  
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19 Voorlopig ontwerp 
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bloemborders 

paden 



21 Aanlegsteiger 



22 Zicht vanaf de Hoofdstraat 



Oost-entree 

• Ontsluitingsstructuur: Parkeren voor 
bewoners oostzijde centrum.  

 

• Parkeerhoven: inrichting verbeteren, meer 
groen karakter en optimaliseren. 

 

• Aandacht voor routes naar Hoofdstraat. 
Vriendelijker maken door dezelfde materialen 
als de Hoofdstraat. Meer levendigheid op de 
begane grond. 
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West- entree  
 

Molenstraat: 

• Inrichten als fietsstraat (auto te gast, fietsen in twee 
richtingen op rijbaan) 
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West-entree 

HD-plein: 

• De doorsteken naar Hoofdstraat 
kwalitatief verbeteren. 

 

• HD zuid parkeren behouden, maar wel 
kwalitatief inrichten door o.a. bredere 
trottoirs. 

 

• HD noord parkeren op maaiveld 
toevoegen. 
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HD plein 
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Maatregelen korte termijn in 
centrum 

• Eenheid in straatmeubilair (bv paaltjes, 
bloembakken ed) 

• Verplaatsen containers naar locaties die minder 
in het zicht zijn. 

• Verplaatsen fietsenrekken in Hoofdstraat naar 
aanloopstraten/zijstraten 

• Opknappen openbare ruimte HD-plein 

• Verbetering doorgangen HD-plein naar 
Hoofdstraat 
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Maatregelen verkeer korte termijn 
in centrum 

Verkeersmaatregelen: 

• Bebording routing centrum 

 

• Hoofdstraat midden afsluiten voor auto’s (incl 
verplaatsen invalide parkeerplaatsen) 

 

• Knip Van Meerbeekstraat 

 

• Routing laden en lossen Hoofdstraat 

 

• Molenstraat fietsstraat (auto te gast) 
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B. Programma/functies centrum 
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• sinds 2004 x14 

• 5 -11% marktaandeel 

• verdrievoudiging?  

 

Ingrijpende verandering 
detailhandel 

Onstuimige opmars online winkelen 
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Koopstromen in cijfers 
Marktaandeel kalft af … 

• Detailhandel is belangrijke economische sector: omzet € 61 mln  
– De trend is echter negatief: -14% sinds 2004 

• ⅓ deel van de omzet komt van buiten de gemeente 
– Vooral Bloemendaal, Noordwijkerhout en Haarlemmermeer  

• Hillegommers halen 41% van hun bestedingen in centrum  
– Dat is normaal voor gemeente van deze omvang   

– Het is echter veel hoger geweest: 52% in 2004 

– Daling vooral in niet-dagelijkse artikelen 

– Afvloeiing naar andere gemeenten en internet 

• We hebben relatief veel winkelruimte in Hillegom 

– 12% meer dan vergelijkbare gemeenten  

 



Ingrijpende ontwikkelingen in de 
detailhandel 

• Aantal detailhandelsbedrijven en m2 gaat afnemen, onvermijdelijk en omvangrijk 

– Andere kanalen voor oriëntatie, vergelijking en aankoop 

– Vergrijzing winkeliers 

– Stagnatie bevolking en inkomen 

 

• Schattingen -30% komende jaren 

 

• Ook andere ontwikkelingen:  

– Verruiming openingstijden 

– Schaalvergroting supermarkten 

– Branchevervaging, functievervaging 
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Toekomstvisie centrum 

• Urgentie: actie alle partijen (gemeente, eigenaren, winkeliers, ontwikkelaars) 
– Gedragen visie (beleidskader detailhandel & diversiteit functies centrum) 
– Gezamenlijk actie ondernemen 

  
• Rol gemeente 

– Regie pakken om samen de economische opgave een kwalitatieve impuls te geven 
– Verantwoordelijk openbare ruimte, gemeentelijk vastgoed, ontsluiting en parkeren 
– Regelgeving RO/welstand 

 
•    Doel: koopkracht Hillegommers binden (en bezoekers aantrekken) 

 
• De boodschappenfunctie moet zich goed kunnen ontwikkelen. Dat is de 

toekomstvaste basis van het centrum. Dat betekent: 
– Fysieke ontwikkelingsruimte 
– Handhaven van de goede bereikbaarheid & parkeren (innovativiteit parkeerbeleid) 
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Toekomstvisie centrum 

• Aantal en kwaliteit winkelapparaat staat onder druk.  

 Daarom: 

– Het centrum zo compact mogelijk houden   

– Goede verblijfskwaliteit, attractief, uitnodigend om verder te winkelen/verblijven 

– Relatie supermarktlocatie – Hoofdstraat optimaliseren 

 

• Centrum als één geheel beheren en aansturen 

– Afstemming en samenwerking 

– Gezamenlijke acties 

 

• Specifieke kwaliteit aanloopstraten faciliteren 

– Ruimer bestemmen 

– Passende inrichting 

– Auto toegankelijk 
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C. Aanpassingen van het beeld 
kwaliteitsplan centrum 
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Beeldkwaliteitsplan centrum (BKP) 

Er is een BKP 2004. Actualisatie is nodig vanwege: 

 

– Na 10 jaar veel veranderd in centrum  

– Economische dynamiek vraagt om keuzes 

– Nadruk op historisch karakter 

– Kwaliteitsslag bestaande panden (deels) noodzakelijk 
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Van den Endelaan 
• Van de Endelaan: 

– Behoud van heldere centrumrand door korrel, hoogte en typologie 

– Het liefst tussenruimte tussen bebouwing 

– Duidelijke kapvorm 

– Hoofdvolume 8-20 meter breed 

– Voorkeur 2 lagen plus hoge kap (met een hoge verdiepingshoogte)   

 

37 



Hoofdstraat 

• Pandsgewijze bebouwing, aaneengesloten en met de gevel. 

 

• Voorkeur: maximale hoogte 2 bouwlagen plus kap (met een hoge 
beganegrond verdieping) 

 

Opmerking: 

  Materialisering panden, puien en reclame vragen op veel plaatsen om 
sturing. 
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Molenstraat 

• Molenstraat: 
– Kleinschalige bebouwing aandacht voor begane grond gebruik. 

Maximale bouwhoogte 2 lagen plus kap (afwisseling 1 laag plus kap, 2 lagen met 

kap) 

 

– Aandacht voor kwaliteit doorsteken naar HD-plein (meer openheid/toegangen 

en ramen op de begane grond). 
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Bebouwingshoogte HD-zuid 
(Kop HD-zuid; zicht vanaf Hoftuin) 

4 lagen (plat dak) 

3 lagen (plus kap) 

2 lagen (plus kap) 
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Bebouwingshoogte HD-plein en 
omgeving  
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HD plein 

HD-plein: 
– Bebouwing die past bij dorps karakter.  

– Eenvoudige opbouw gevels met voet, middenstuk 
en kapverdieping, verticaliteit in geleding 
gevelvlak, baksteen of stuc. 

– Parcelering, individuele panden of kleine rijen. 

– Goede verbindingen naar Hoofdstraat/ Houttuin 
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Input voor bouwenvelop 
ontwikkeling HD-Zuid (nader uit te werken) 

1. Ontwikkeling supermarkten mogelijk maken. Aandachtspunt: provinciale Visie Ruimte & 
Mobiliteit  

2. Oriëntatie richting Hoofdstraat. Wel zichtbaarheid vanaf Van den Endelaan 

3. Geen uitbreiding winkelvloeroppervlak (wvo) andere detailhandel. Tenzij nergens anders 
mogelijk, geen verdringing 

4. Verruiming functies toestaan in overige bebouwing HD-plein. Voorkeur publieksfuncties 

5. Goed te bereiken, zichtbaar, toegankelijk  

6. Handhaven parkeercapaciteit 

7. Parkeerfunctie niet ten koste van kwaliteit inrichting. Openheid, goede inrichting, 

ondersteuning gewenste looprichting 

8. Verbindende schakel met Hoofdstraat optimaliseren. Zichtlijnen, uitnodigende ruime, 

doorsteek 

9. Hoogtes 2-3 lagen plus kap 

10. Pandsgewijs bouwen bij HD-plein (aaneengesloten) en Van den Endelaan (los) 

11. Doorsteek naar Hoofdstraat/Molenstraat 

12. Entree supermarkt(en) op HD-plein 
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3 categorieën die straatbeeld 
aantasten 

• Dissonante panden* 

• Dissonante pui-indeling* 

• Dissonante reclamevoering 

 

 Reclamebeleid opstellen (incl reclame in de openbare 
ruimte, op centrum niveau, tijdelijke reclame en 
plakzuilen) 

 

*  Voorbeelden geven voor toekomstige verbouwingen/ 
bouwaanvragen. Met de ondernemers in gesprek. 
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Dissonante panden/pui indeling 

Bestaande situatie 

Voorbeeld wijziging 

door kleur, daklijst, 

indeling gevel en dak 

zodat het dorpse 

karakter ontstaat. 45 



Hoe verder 

• Visie Hart voor Hillegom en definitief ontwerp Hoftuin (vanuit EZ) december 2013 gereed 
 verkeersbesluit knip van Meerbeekstraat + inspraak  en 6 weken ter visie.  

 Gemeenteraad januari 2014, 9 januari uitwisselingsavond 

• PVE’s entree + Hoofdstraat incl concrete verbetervoorstellen prioritering en benodigde 
budgetten (vanuit EZ) 

 Gemeenteraad februari 2014, 13 februari uitwisselingsavond  

• Gewenste aanpassingen Beeldkwaliteitsplan centrum (vanuit RO) 

 Gemeenteraad februari 2014, 13 februari uitwisselingsavond  

• Bouwenvelop HD-plein (vanuit RO/EZ) 

 Gemeenteraad februari 2014, 13 februari uitwisselingsavond  

 

Verder uitwerken en besluiten: 

• Beleidskader detailhandel & diversiteit functies centrum (vanuit EZ) 

• Aanpassen welstandsnota (vanuit RO) 

• Reclamebeleid (gevel & uitstallingen) (vanuit RO) 

• Parkeerbeleid (vanuit verkeer) 
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