
Raadsvoorstel Besluitvormend

Aanvullend krediet rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-271046
datum collegevergadering: 27 september 2022
datum raadsvergadering: 3 november 2022
agendapunt: 0
portefeuillehouder: M. Dijkshoorn
behandelend ambtenaar: Henk Westra
e-mailadres: H.Westra@hltsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. Voor de aanleg van de rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan een aanvullend 
krediet van € 615.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken door dit ten 
laste te brengen van de algemene reserve, ten gunste van de reserve kapitaallasten
nieuwe investeringen.

2. Het eerder goedgekeurde bedrag van € 289.000,- te dekken door dit te laste te 
brengen van de algemene reserve, ten gunste van de reserve kapitaallasten nieuwe 
investeringen.

3. Bijgevoegde begrotingswijziging nr. R15 vast te stellen, waarmee aanvullend krediet
beschikbaar komt voor de rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan.

Inleiding
Op 21 september 2021 heeft het college de inrichting van de rotonde 
Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan vastgesteld. Nu het plan is uitgewerkt om het werk 
aan te besteden vragen we uw Raad de benodigde financiële middelen beschikbaar te 
stellen.

Bestaand kader en context
Op basis van een integraal onderzoek naar de oversteek Weerlaan bij de Vosselaan en 
Heemskerklaan is geconcludeerd dat met het oog op snelheidsreductie en veiligheid voor 
langzaam verkeer een rotonde de beste oplossing biedt.

Het kruispunt zal in de toekomst een stuk drukker worden. In de huidige situatie wordt de 
kruising hoofdzakelijk in de zomermaanden intensief gebruikt door fietsers en 
voetgangers voor bezoek aan het sportcomplex (zwembad). Met de komst van het IKC zal 
de kruising structureel door meer voetgangers en fietsers gebruikt worden. Ook in de 
donkere maanden van het jaar.



Met een rotonde ontstaat een toekomstbestendige kruispuntoplossing en met voor alle 
(met name langzaam verkeer) gebruikers een veilige situatie.

Beoogd effect
Een toekomstbestendige en Duurzaam Veilige Kruispuntoplossing.

Argumenten
Met het krediet kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Met de aanleg van een rotonde kan er een veilige kruispuntinrichting worden gerealiseerd.

Kanttekeningen
Geen.

Financiële consequenties
De kosten van het project rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan worden inclusief 
voorbereidingskosten, begeleidingskosten, kosten directievoering, kosten toezicht, eigen 
uren e.d. geraamd op € 900.000,-.

In krediet voor het IKC Vossepark (FCL: 74200113) is €289.000,- voorzien voor het 
aanpassen van het kruispunt Weerlaan/Vosselaan/Heemskerk. Dit betekent dat er een 
aanvullend krediet nodig is van € 615.000,- excl. BTW.

Aanpak, uitvoering en participatie
Voor de aanleg van de rotonde is een bestemmingsplanherziening nodig, omdat de 
strijdigheid met het geldende bestemmingsplan te groot is. Deze procedure loopt nu. Na 
het doorlopen van de bestemmingsprocedure kunnen de werkzaamheden starten.

In januari en februari kunnen de bomen langs de Weerlaan worden gerooid. Gelijktijdig 
worden er vervangende bomen in bakken langs de Weerlaan geplaatst en wordt er 
vleermuizendoek op palen langs de watergang aangebracht.

In de periode van 1 april tot 15 mei kan de rotonde worden aangelegd (werkzaamheden 
met trillingen en geluid). Na de zomer kunnen de kabels en leidingen worden 
gelegd/verlegd.

De direct aanwonenden worden met een huis-aan-huis brief geïnformeerd. De overige 
belanghebbenden worden geïnformeerd via de gemeenterubriek en gemeentelijke 
website.

Duurzaamheid
Een rotonde voldoet aan de uitgangspunten Duurzaam Veilig. Een rotonde biedt de meest 
veilige oplossing voor het oversteken van de Weerlaan door voetgangers en fietsers

Hillegom-Lisse-Teylingen
Het College- en Raadsvoorstel is van toepassing voor de gemeente Hillegom.

Urgentie
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.



Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Begrotingswijziging R15 Rotonde Vosselaan-Weerlaan

het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 27 september 2022 met als onderwerp
Aanvullend krediet rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de gemeente wet.

besluit:

1. Voor de aanleg van de rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan een 
aanvullend krediet van € 615.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken 
door dit ten laste te brengen van de algemene reserve, ten gunste van de reserve
kapitaallasten nieuwe investeringen.

2. Het eerder goedgekeurde bedrag van € 289.000,- te dekken door dit te laste te  
brengen van de algemene reserve, ten gunste van de reserve kapitaallasten 
nieuwe investeringen.

3. Bijgevoegde begrotingswijziging nr. 15 vast te stellen, waarmee aanvullend 
krediet  beschikbaar komt voor de rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 november 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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