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Onderwerp:

Uitwerking centrumvisie
centrumvisie Hart voor Hillegom

Aanleiding:

Tijdens de raadsvergadering van 11 april 2013 is door de
gemeenteraad het Koersdocument Economie & Toerisme
2013-2020 vastgesteld waarin onder andere is aangegeven
dat een aantrekkelijk verblijfsklimaat van groot belang is voor
het economisch functioneren van het centrum. Daarnaast zijn
moties aangenomen (op 11 april en 16 mei) waar de raad het
college vraagt te komen met verbetervoorstellen voor de
openbare ruimte en het aanpassen van het beeldkwaliteitsplan
centrum.
Onder de titel “Hart voor Hillegom” is een programma
gestart waarin alle acties van de zijde van de gemeente en
van particulieren worden getoetst aan de bijdrage tot het
verbeteren van deze verblijfskwaliteit. Om te komen tot
verbetervoorstellen voor de openbare ruimte en het
aanpassen van het beeldkwaliteitplan is gestart met het
opstellen van een gebiedsvisie op het centrum.
Op 26 september is de raad geïnformeerd over de visie en
ambitie voor verbetering van de verblijfskwaliteit van de
openbare ruimte en is vervolgens gestart met diverse
gesprekken met belanghebbenden.
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3. Bestuur\4369

Voor de mogelijke verbetervoorstellen in de openbare
ruimte en de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan
centrum is het verzoek om mogelijkheden (varianten) met
de raad te bespreken voordat deze eind 2013 aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
Het betreft o.a.:
- Aanvullingen op het programma van eisen en voorlopig
ontwerp van de Hoftuin;
- Programma van eisen verbetervoorstellen entrees
centrum;
- Routing en invulling HD-plein (bebouwingsmassa);
- Gewenste aanpassingen beeldkwaliteitsplan centrum.

Doel van de agendering:

De gemeenteraad te informeren en mee te nemen in de
mogelijkheden om de verblijfskwaliteit op een aantal
specifieke punten in het centrum te verbeteren.

Opzet van de bijeenkomst: Inhoudelijke toelichting met daarna gelegenheid om
inhoudelijk te discussiëren over de mogelijke oplossingen.

Gewenste bijdrage van de burgemeester en wethouders:
Vanwege de integrale aanpak en raakvlakken met diverse
dossiers is het gewenst dat wethouder A.Th. van Rijnberk en
wethouder I.A.M. ten Hagen aanwezig zijn.
Urgentie:

Indien het niet mogelijk is om 21 november bovenstaande
te bespreken zal de gehele planning voor “Hart voor
Hillegom” doorschuiven naar 2014.

Bespreekstukken:

n.v.t.
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Hillegom, 15 oktober 2013
A.Th. van Rijnberk,
wethouder

