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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 31 oktober 2019 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer J. Grimbergen 

Leden:  de dames A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), A. Heemskerk-Rekké 
(Bloeiend Hillegom), M.P.G. Huibers (GroenLinks), J.A. Noort (CDA), 
J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), M.T.B.M. de Wit 
(BBH) en de heren S. Bijl (D66), S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), 
D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), C.H. Langeveld 
(CDA), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), M. Roelofs 
(BBH), R.I. Semrek (D66) en J. Zwaan (CDA) 

Secretaris: de heer M.W. Bosma, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de 

heren  A. de Jong, J.A. van Rijn en F.Q.A. van Trigt 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

De heer F. Fonville, bestuurslid van de Stichting Julianapark spreekt in over 

agendapunt 8 (Investeringskrediet Julianapark). 

 

4. Vragenkwartier 

De heer Van Egmond stelt vragen over actualisatie van lijst waardevolle bomen naar 

aanleiding van de brief van Stichting Oud Hillegom. Deze worden beantwoord door 

wethouder Van Rijn. 

Mevrouw Heemskerk stelt een vraag over een interview van wethouder De Jong in 

het blad Binnen van woonstichting Stek. Deze wordt beantwoord door wethouder 

De Jong. 

 

5. Schriftelijke vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. De heer Boschma stelt een 

aanvullende vraag. Deze wordt beantwoord door wethouder Hoekstra. 

 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden 

De heer Langeveld doet mededeling vanuit het AB van Holland Rijnland. 

  

Onderwerpen ter informatie 

 

7. Kruispunt Leidsestraat/Olympiaweg/Van den Endelaan 

De heer M. de Baat van adviesbureau Goudappel Coffeng geeft een presentatie 

over de mogelijke kruispuntvormen en de overwegingen die leiden tot het 

advies het kruispunt in te richten met verkeerslichten en een extra 

rechtsafstrook van de Leidsestraat richting de Olympiaweg. Wethouder Van 

Rijn en de heer De Baat beantwoorden hierna diverse vragen van de 

commissieleden. 

De commissie geeft de wethouder een enkel aandachtspunt mee. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 
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8. Investeringskrediet Julianapark 

 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te 

agenderen als hamerstuk voor de raad van 7 november 2019. 

 

 

9. Programmabegroting 2020-2023  

 

Het college doet bij monde van de burgemeester de toezegging om op een avond in 

december of januari verduidelijking en concretere informatie te geven over de 

thema’s waarvan de fracties vóór 1 december 2019 aangeven meer informatie te 

wensen. 

De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 7 november 2019. 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:43 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2019. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 


