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COLLEGE KIJKT EN LUISTERT TIJDENS
WIJKBEZOEK MEER EN DORP III
Woensdagavond 10 juli 2019 bezochten de burgemeester en wethouders de wijk Meer en Dorp III.
Dit was de eerste van een reeks wijkbezoeken aan alle wijken in Hillegom. Het college van
burgemeester en wethouders wil met buurtbewoners in gesprek over hun wijk. Wonen ze er fijn?
Wat kan er nog beter in de wijk? En waar kan de gemeente misschien ondersteunen. Zo wil het
college, samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken aan sterke wijken.
In de aula van basisschool De Leerwinkel gaan
zo’n 50 wijkbewoners, onder het genot van een
kopje koffie en wat lekkers, in gesprek met de
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bestuurders. De serieuze zaken komen op tafel:
het straatmeubilair, overlast door jongeren, de

verkeerssituatie, de sociale veiligheid en cohesie.

In roulerende groepen – verspreid over de aula en
de schoollokalen – krijgt iedere aanwezige
tenminste drie bestuurders te spreken.
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Burgemeester, Arie van Erk
‘We hebben heel openhartige gesprekken gehad.
Dat waardeer ik. Dan komen de echte zaken
boven tafel en daarvoor komen we ook langs.
Hartelijk dank daarvoor!’

Muzikale omlijsting door de Hillegomse muziekschool.

Burgemeester en wethouders

Anne de Jong

Fred van Trigt

Arie van Erk

Karin Hoekstra

Jan van Rijn

Wijkregisseurs
Voorwoord
Wijkregisseurs Monique van der Weijden en

De Leerwinkel
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GAT IN DE WEG?
MELD HET MET FIXI

GEMEENTE
GEMEENTE
HILLEGOM
HILLEGOM
GAT IN DE WEG?
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Gat in de weg? Meld het met Fixi!

Speelplekken
Er zijn te weinig speelplekken in de wijk, vinden
sommigen, en de bestaande speelveldjes zijn
verouderd. De bewoners zien graag schommels,
klimrekken en voetbalveldjes. Maar bankjes en
tafeltjes zijn ook welkom, evenals een jeu de
boulesbaan voor de ouderen. Eén grote speelplek
in plaats van meerdere kleintjes biedt ruimte voor
ontmoeting voor meerdere doelgroepen.
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Onlangs zijn in Hillegom alle speelplekken
bekeken omdat de gemeente bezig is het speelbeleid te actualiseren. Daarbij wordt ook bewegen in
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de buitenruimte meegenomen. De gemeente
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bekijkt of het voor de toekomst wenselijk is om
een aantal kleine speelplekken weg te halen en te
zorgen voor grotere speelplekken. De gemeente
hoort daarbij graag ideeën vanuit de buurt. Heeft
u een idee? Neemt u dan contact op met de
wijkregisseurs. Wethouder Fred van Trigt nodigt
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de inwoners uit om de enquête over spelen en
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Fixi
Wethouder Jan van Rijn heeft in De Leerwinkel
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sporten die gehouden wordt op onze website in
te vullen.

zeker ook een drukke avond. Veel vragen en
opmerkingen hebben te maken met zijn portefeuille openbare werken. Soms betreft het klach-

Uit de reacties op het wijkbezoek zelf lijkt het

ten die direct worden opgenomen met de ge-

collegebezoek een schot in de roos. De bewoners

meentelijke handhavers of met Meerlanden

vinden het een goed initiatief. Het wordt als

(maaibeleid bij voorbeeld). In andere gevallen ligt

positief ervaren om zo met elkaar van gedachten

het gecompliceerder. Er worden telefoonnummers

te wisselen.

en mailadressen uitgewisseld. Veel vragen
kunnen direct via de Fixi app of via Fixi.nl

Burgemeester Van Erk bedankt alle aanwezigen

worden gemeld. Op de avond zelf zijn er ook

voor de positief-kritische gesprekken. De bestuur-

direct meldingen in Fixi gedaan.

ders nemen alle vragen en opmerkingen mee
terug naar het gemeentehuis. Op een aantal

Parkeren

vragen krijgen inwoners persoonlijk antwoord en

Het parkeren is op veel plekken een knelpunt.

anderen nemen zij mee in verdere plannen voor

Iedereen wil voor de deur parkeren. ‘Kan het

Meer en Dorp III of Hillegom.

trottoir weer versmald worden?’, vraagt iemand,
‘net als tien jaar geleden’. Een andere bezoeker
pleit voor schuine parkeervakken, waardoor er
ruimte is voor meer auto’s. Niet iedereen ziet het

Vragen

parkeren als een groot probleem. Er is genoeg

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief

ruimte; je moet soms een stukje lopen om bij je

vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij

voordeur te komen. Voor automobilisten met een

Monique van der Weijden

lichamelijke handicap is het opheffen van invali-

m.weijden@hltsamen.nl] of

den-parkeerplekken in het centrum van Hillegom

Loes Massaro via l.massaro@hltsamen.nl

een probleem.
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