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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 

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.

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.

Muzikale omlijsting door de Hillegomse muziekschool.

COLLEGE KIJKT EN LUISTERT TIJDENS 
WIJKBEZOEK MEER EN DORP III

Burgemeester en wethouders

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!’

Fred van Trigt

Jan van Rijn

Anne de Jong

Arie van Erk

Karin Hoekstra
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Voorwoord

Per 1 januari 2009 is de nieuwe huisstijl van de gemeente Hillegom ingevoerd. Een aantal uitingen 
verscheen al in de nieuwe vormgeving, zoals brochures, de gemeentepagina in ‘De Hillegommer’ en de 
Hofkring. Huisstijldragers zoals briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, maar ook digitale middelen zijn nu 
aangepast.

Het juiste gebruik van beeldelementen, correcte spelling en uniformiteit in de stijl van een tekst bepalen 
gezamenlijk de huisstijl van de gemeente. Hiervoor is deze huisstijlhandleiding opgesteld. Deze wijzer bevat 
richtlijnen voor kleurgebruik, typografie, correspondentie, formats en het vervaardigen van drukwerk. 
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Hangen
Buurtbewoners maken zich ook zorgen over de 

overlast door jongeren in de wijk. Dit gaat 

gepaard met geluidsoverlast, zwerfvuil en gevoe-

lens van onveiligheid bij omwonenden. 

Nadat de gemeente Hillegom twee jaar geleden 

maatregelen heeft genomen komen er een stuk 

minder klachten binnen. ‘Het is ook wel wat 

minder geworden’, zeggen de aanwezige  

bewoners, maar sommigen houden er toch een  

 

onbehaaglijk gevoel bij. ‘Bankjes weghalen’, wordt 

als oplossing aangedragen. Maar in dezelfde 

groep gaan ook stemmen op om voor ouderen, 

vooral op de route naar het centrum en bij 

bushaltes, extra bankjes te plaatsen. 

Voor de gemeente Hillegom is dit soms lastig 

opereren. Burgemeester Van Erk bekijkt de 

aangegeven plekken nog een keer met de  

medewerkers van handhaving. 

De Leerwinkel 
Voordat de nieuwbouw naast de brandweerkazerne 

(Weerlaan/Vosselaan) gereed is, trekt de Jozef-

school bij De Leerwinkel in. Dat kan door bij  

De Leerwinkel tijdelijke lokalen te plaatsen. 

Hierover organiseerde de Sophia Stichting op 

woensdag 17 juli een informatiebijeenkomst.  

Na de definitieve verhuizing van de scholen in 

januari 2022, komen het oude schoolgebouw en 

de grond automatisch in handen van de gemeen-

te. Er zijn nog geen concrete plannen, maar 

buurtbewoners geven aan graag betaalbare 

woningen te zien voor Hillegomse starters. 

Ook gaan er stemmen op voor meer groen en 

voor een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. 

De gemeente compenseert in elk geval in Hille-

gom het groen dat op de hoek Weerlaan/Vosse-

laan wordt ingeleverd voor de nieuwbouw van  

De Leerwinkel en de voormalige Jozefschool.  

Het college belooft over 1,5 jaar met de wijk van 

gedachten te wisselen over de nieuwe bestem-

ming van de locatie van de Leerwinkel.

Wijkregisseurs
Wijkregisseurs Monique van der Weijden en 

Loes Massaro zijn voor bewoners het 

aanspreekpunt bij de gemeente, als het 

gaat om buurtactiviteiten en -initiatieven. 

Heeft u een goed idee om uw wijk te 

verbeteren? Een idee waar u zelf of 

samen met buurtbewoners mee aan de 

slag wil? Vraag de wijkregisseur om 

advies! Wij helpen u graag om uw idee 

concreet te maken en op te starten. 

Door u bijvoorbeeld te voorzien van 

voorbeelden, tips en adviezen, financiering 

te zoeken of in contact te brengen met 

andere partijen. Elk initiatief begint met 

een idee.

Er is veel denkbaar. Het maakt niet uit of 

uw idee groot of klein, langdurig of kort 

is. Als u daadwerkelijk uw schouders 

ergens onder wil zetten komen wij u 

helpen. U kunt ons bereiken via 

l.massaro@hltsamen.nl of 

m.vanderweijden@hltsamen.nl.
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1. Herkenbaarheid

De nieuwe huisstijl maakt gebruik van de kleuren van het gemeentewapen: geel – groen - rood. Links op de 
pagina wordt een groene balk getoond. Bovenin staat links het gemeentewapen en in de bovenbalk in 
elkaar overlopend foto’s van de gemeente Hillegom. Overige foto’s die betrekking hebben op bijvoorbeeld 
de folder worden in ‘bollen’ die groen omlijnd zijn, tussen de tekst geplaatst. Kopjes in drukwerk worden in 
rood en groen weergegeven.

Binnen de huisstijl zijn variaties mogelijk, maar het is belangrijk de uitstraling en herkenbaarheid bij het 
toepassen van de huisstijl te waarborgen. Het cluster Communicatie biedt ondersteuning en advies bij alle 
zaken die te maken hebben met de stijl van de gemeente in de breedste zin van het woord.

De huisstijl zorgt ervoor dat de gemeente Hillegom duidelijk herkenbaar naar buiten treedt. De huisstijl 
moet voor ieder, met name voor een inwoner van het dorp, in één oogopslag zichtbaar maken dat hij met 
de gemeente Hillegom te maken heeft.

De belangrijkste elementen van de huisstijl van de gemeente Hillegom zijn:
•	 Logo:	het	logo	bestaat	uit	het	gemeentewapen	van	Hillegom	met	de	tekst	‘GEMEENTE	HILLEGOM’.

•	 Communicatie-uitingen:	voor	alle	communicatie-uitingen	wordt	de	huisstijl	gebruikt	met	rode	en	
groene balk etc.

•	 Typografie:	de	huisstijlletter	is	Lucida	Sans	Unicoe.

Het voeren van een herkenbare huisstijl heeft veel voordelen, zoals:
•	 De	diverse	doelgroepen	waarmee	de	gemeentelijke	organisatie	communiceert	moeten	snel	en	

eenvoudig kunnen zien wie de afzender is. Herkenbaarheid is hierbij een belangrijk argument. Als je de 
huisstijl op een goede manier gebruikt lever je een belangrijke bijdrage aan de herkenbaarheid van de 
gemeente Hillegom. Want alles wat je laat horen en zien, aan elkaar en aan de klanten, is bepalend voor 
de identiteit van de gemeentelijke organisatie.

•	 Met	de	huisstijl	bespaar	je	bovendien	tijd	en	kosten.	Je	hoeft	niet	steeds	opnieuw	het	wiel	uit	te	vinden,	
hoe leuk dat misschien soms ook kan zijn.

•	 Er	zijn	tal	van	communicatiemiddelen	ontwikkeld,	die	jij	misschien	kunt	gebruiken.	Zo	zijn	er	
bijvoorbeeld vlaggen, een presentatiewand voor beurzen, relatiegeschenken en promotiemateriaal. 
Deze middelen zijn op een eenvoudig manier te reserveren en/of te bestellen.

2.  Logo gemeente Hillegom 

2.1 Gemeentewapen
De herkomst van het gemeentewapen van Hillegom kan toegelicht worden aan de hand van een brief die 
wij	in	het	gemeentearchief	bewaren.	In	deze	brief,	afkomstig	van	de	Hoge	Raad	van	de	Adel	gedateerd	18	
oktober 1950, wordt het volgende gemeld: “Het thans door Uwe gemeente gevoerde wapen is bevestigd 
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Hard rijden
Bijna alle wethouders krijgen vragen en opmerkin-

gen over het verkeersgedrag van automobilisten 

op doorgaande verbindingen als de Van der Duyn 

Maasdamlaan, De Savornin Lohmanlaan, de 

Colijnlaan en de Meerlaan. Kunnen dat geen  

30 km straten worden? 

Wethouder Jan van Rijn legt uit dat dat alleen  

kan als de straat ook wordt heringericht als  

30 km-zone. Het is dus niet een kwestie van 

simpelweg een bord plaatsen; de hele straat  

moet dan op de schop. 

Eén bewoner heeft een kant en klare oplossing 

voor de verkeerssituatie rond de Hillegomse 

scholen. Het moet verboden worden om kinderen 

met de auto naar school te brengen. ‘Gewoon 

lopen naar school. Net als vroeger!’, is haar 

advies.

Wonen
De grote vraag naar huurwoningen – vooral door 

jongeren – is onderwerp van gesprek aan tafel bij 

wethouder Anne de Jong. De gemeente verbindt 

aan elk bouwproject de eis dat er tenminste 30% 

sociaal wordt gebouwd. Maar de bewoners aan 

tafel hebben de indruk dat er in Hillegom alleen 

koopwoningen worden gebouwd. 

Hillegom is voor de bouw van huurwoningen 

afhankelijk van de bouwcapaciteit van  

woningstichting Stek. Wethouder De Jong legt uit 

dat als er geen budget is voor de huurwoningen, 

er meestal wordt gekozen voor betaalbare 

appartementen (tot 160.000 euro) of grondgebon-

den woningen (tot 200.000 euro). 

Bewoners vinden het lastig dat oudere huurwonin-

gen verkocht worden, waardoor het aantal 

betaalbare huurwoningen ook langs die weg voor 

starters onbereikbaar wordt. Dit is ook voor het 

Hillegomse college een zorg. 

Sociaal verband
Naar aanleiding van een vraag over de voorzienin-

gen in de wijk vraagt wethouder Fred van Trigt 

naar de sociale contacten in de wijk. Weten we 

nog wie onze buren zijn? Buurtbijeenkomsten 

werken meestal goed; daardoor ontstaan veel  

 

onderlinge contacten. Er zijn veel mogelijkheden, 

de wijkregisseurs helpen ook met de organisatie 

van wijk- en buurtevenementen. 

Enkele bezoekers geven aan dat vereenzaming in 

de wijk een probleem is. Het zou mooi zijn als er 

ontmoetingsplekken zijn of mogelijkheden tot het 

oprichten van een buurtvereniging. Wellicht kan 

De Leerwinkel een nieuwe ontmoetingsplek 

worden? Het initiatief van een inwoner van de 

wijk Elsbroek om tot meer ‘nabuurschap’ te 

komen wordt positief benaderd. ‘Dat moet hier 

toch ook kunnen?’. De wijkregisseurs kunnen hier 

een rol in spelen. Meer ontmoetingen in de wijk 

zien de bewoners wel zitten.

Preventie
Burgemeester Van Erk informeert naar het gebruik 

van WhatsApp-groepen in buurten en straten. Die 

zijn er nog niet in Meer en Dorp III. Op andere 

plekken in Hillegom hebben inwoners goede 

ervaringen met deze moderne vorm van sociale 

controle. Als er in de straat bijvoorbeeld een 

poging tot inbraak is, krijgen alle leden van de 

WhatsApp-groep een berichtje. Het hoeft niet per 

se digitaal, voegt hij eraan toe. Het is ook een 

goede gewoonte om gewoon naar elkaar om te 

kijken. 

Voor wie meer wil weten over dit onderwerp: er is 

in Hillegom een centraal coördinatiepunt voor 

WhatsApp-straatgroepen en van daaruit wordt ook 

contact onderhouden met de Hillegomse wijk-

agenten. Het starten van een buurtwhatsappgroep 

is een burgerinitiatief, waarin de gemeente kan 

ondersteunen. Via de wijkregisseurs is meer 

informatie te verkrijgen.

Duurzaamheid
Met het oog op haar portefeuille (oa. duurzaam-

heid) gaan de gesprekken met wethouder Karin 

Hoekstra met name over de energietransitie. Veel 

mensen vragen advies hoe ze hun woning kunnen 

verduurzamen. Wethouder Hoekstra is blij met het 

feit dat er in de wijk Meer en Dorp III twee ener-

giecoaches wonen, waar bewoners met vragen 

terecht kunnen. U kunt mailen naar 

bollenstreekduurzaam@gmail.com om een beroep 

te doen op de energiecoaches.  
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Fixi
Wethouder Jan van Rijn heeft in De Leerwinkel 

zeker ook een drukke avond. Veel vragen en 

opmerkingen hebben te maken met zijn porte-

feuille openbare werken. Soms betreft het klach-

ten die direct worden opgenomen met de ge-

meentelijke handhavers of met Meerlanden 

(maaibeleid bij voorbeeld). In andere gevallen ligt 

het gecompliceerder. Er worden telefoonnummers 

en mailadressen uitgewisseld. Veel vragen  

kunnen direct via de Fixi app of via Fixi.nl  

worden gemeld. Op de avond zelf zijn er ook 

direct meldingen in Fixi gedaan.

Parkeren
Het parkeren is op veel plekken een knelpunt. 

Iedereen wil voor de deur parkeren. ‘Kan het 

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 

parkeren als een groot probleem. Er is genoeg 

ruimte; je moet soms een stukje lopen om bij je 

voordeur te komen. Voor automobilisten met een 

lichamelijke handicap is het opheffen van invali-

den-parkeerplekken in het centrum van Hillegom 

een probleem. 

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. 

Onlangs zijn in Hillegom alle speelplekken 

bekeken omdat de gemeente bezig is het speelbe-

leid te actualiseren. Daarbij wordt ook bewegen in 

de buitenruimte meegenomen. De gemeente 

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 

de inwoners uit om de enquête over spelen en 

sporten die gehouden wordt op onze website in 

te vullen. 

Uit de reacties op het wijkbezoek zelf lijkt het 

collegebezoek een schot in de roos. De bewoners 

vinden het een goed initiatief. Het wordt als 

positief ervaren om zo met elkaar van gedachten 

te wisselen. 

Burgemeester Van Erk bedankt alle aanwezigen 

voor de positief-kritische gesprekken. De bestuur-

ders nemen alle vragen en opmerkingen mee 

terug naar het gemeentehuis. Op een aantal 

vragen krijgen inwoners persoonlijk antwoord en 

anderen nemen zij mee in verdere plannen voor 

Meer en Dorp III of Hillegom.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij 

Monique van der Weijden 

m.weijden@hltsamen.nl] of 

Loes Massaro via l.massaro@hltsamen.nl 

of 14 0252.
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