
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 3 november 2022

Agendanummer:

Onderwerp: Motie beleid buitenrecreatie

De raad,

overwegende dat:
- Er onder inwoners behoefte bestaat aan uitdagende en moderne vormen van sport- 

en/of spelvoorzieningen in de buitenruimte;
- Er op dit moment in de gemeente Hillegom onvoldoende faciliteiten beschikbaar zijn 

om aan de wensen en behoeften van alle leeftijdsgroepen te voldoen;
- Het coalitieprogramma ruimte biedt voor het opstellen van beleid voor het ‘uitrollen 

van sportieve routes’, waarbij uitvoering wordt gegeven aan het uitgangspunt dat: 
“(…) [de] openbare ruimte nu integraal [bijdraagt] aan de opvang van water, (…) het 
een samenhangende groenzone [vormt] met zoveel mogelijk behoud van bestaande 
beplanting en zorgen dergelijke initiatieven voor nieuwe ‘ommetjes’ 
en speelgelegenheid voor kinderen;

- De Programmabegroting 2023 een bedrag van EUR 50.000,- reserveert voor ‘sportieve
routes’;

- De sport- en beweegnota Hillegom 2017 – 2020 ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’
is verlopen;

- Op 27 januari 2022 de motie ‘voetgangers’ is aangenomen om te investeren in het 
loopnetwerk;

van mening dat:
- De gemeente een brede visie dient te hanteren bij beleidsvorming voor 

buitenrecreatie en sporten en bewegen in de buitenruimte, en hierbij oog heeft voor 
de behoeften van alle leeftijdsgroepen;

- Door lockdowns als gevolg van corona, de behoefte aan buitenrecreatie een boost 
heeft gekregen en de gemeente in deze behoefte dient te faciliteren;

- Verschillende openbare ruimtes in de gemeente Hillegom, waaronder enkele parken, 
ruimte bieden voor de aanleg van sport- en/of spelvoorzieningen;

- Het inrichten van sport- en/of spelvoorzieningen past binnen de doelstelling om 
sportieve routes in de openbare ruimte te realiseren;

- Voldoende mogelijkheden voor bewegen in de openbare voor jong en oud bijdraagt 
aan de gezondheid van de Hillegomse inwoners en dit een ruimhartig financieel beleid 
rechtvaardigt;

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college:
- De sport- en beweegnota te actualiseren en hierbij;

o Binnen het bereik van de voorgenomen uitrol van ‘sportieve routes’ te 
onderzoeken welke plekken in de gemeente Hillegom ruimte bieden voor 
de inrichting of actualisatie van sport- en/of spelvoorzieningen;
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o Bestaande voorzieningen, zoals het skatepark in het Beltpark in het 
onderzoek te betrekken;

o De motie ‘voetgangers’ van 27 januari 2022 om te investeren in het 
loopnetwerk, mee te nemen om buitenrecreatie te bevorderen;

o In het onderzoek nadrukkelijk de wensen en behoeften van inwoners van 
alle leeftijdsgroepen te betrekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 3 november 2022,

Namens de fractie(s) van

D66, GroenLinks, BBH,
R.I. Semrek H. de Hoog M. Roelofs


