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Wij stellen voor:
1. Kennis te nemen van de, door het college, vastgestelde evaluatie en aanbevelingen
van de pilot “Samen werken aan heerlijk wonen in Hillegom”
2.Eventuele aandachtspunten mee te geven voor het verdere traject rondom de
wijkbijeenkomsten “Samen werken aan heerlijk wonen in Hillegom”

Inleiding
In het coalitieakkoord van Hillegom staat de ambitie opgenomen om onder andere meer
groen in de wijken en toekomstbestendig wonen te realiseren. Ook staat het streven
opgenomen om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan of gevoelens van onveiligheid
te verminderen of weg te nemen. Daarnaast zijn er samen met de raad ambities
geformuleerd om burger - en overheidsparticipatie concreter vorm te gaan geven.
Deze ambities zijn het uitgangspunt geweest voor het starten van de pilot “Samen
werken aan Heerlijk wonen in Hillegom” geïnitieerd door het college en de raad afgelopen
mei. Doel is om samen met inwoners het gesprek aan te gaan over het wonen in hun
wijk. De afgelopen periode hebben er twee verschillende wijkbijeenkomsten
plaatsgevonden waarin het gesprek is aangegaan met zo'n 90 inwoners over wat er speelt
in de wijk. Er is gesproken over wat men belangrijk vindt om prettig te kunnen wonen en
welke wensen er voor de toekomst zijn.
Voorafgaand aan de bewonersbijeenkomsten zijn inwoners uitgenodigd middels
nieuwsbrieven. Deze bevatten informatie over het college, de verschillende portefeuilles
en het programma van de avond voor een gezamenlijk startpunt.
Naderhand zijn er nieuwsbrieven verstuurd met een beschrijving van het verloop van de
avond, de besproken thema's en eventuele vervolgstappen.
Beide avond zijn zeer positief verlopen. Inwoners van beide wijken hebben het bezoek
van het college aan hun wijk gewaardeerd en de ruimte die er was om samen in gesprek
te gaan. Bovendien boden de bijeenkomsten de gelegenheid om ook andere inwoners van
hun wijk te ontmoeten.

De opgedane ervaringen zijn opgenomen in bijgevoegde evaluatie ( bijlage 1) evenals
aanbevelingen voor het verder oppakken van het "Samen werken aan heerlijk wonen in
Hillegom".
Belangrijkste aanbeveling hierbij is het continueren van de bijeenkomsten zodat alle
wijken van Hillegom door het college bezocht worden en dat we ons gezamenlijk
inspannen om wijken leefbaar en veilig te houden.
Bestaand kader en context
In het coalitieakkoord van Hillegom staat de ambitie opgenomen om andere meer groen
in de wijken en toekomstbestendig wonen te realiseren maar ook om bijvoorbeeld
gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan of gevoelens van onveiligheid te verminderen
of weg te nemen. Daarnaast zijn er samen met de raad ambities geformuleerd om burger
- en overheidsparticipatie concreter vorm te gaan geven.
Beide ambities zijn het uitgangspunt geweest voor het starten van de pilot “Samen
werken aan Heerlijk wonen in Hillegom” geïnitieerd door het college en de raad afgelopen
mei om samen met inwoners het gesprek aan te gaan over het wonen in hun wijk.
Beoogd effect
Doel van de pilot is door het in gesprek gaan met de inwoners van de verschillende wijken
van Hillegom er nog beter zicht komt op dat wat er speelt en wat de behoeften zijn.
Door het actief ophalen van ervaringen van inwoners kan het toekomstige programma
beter vorm krijgen en worden de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord
gesteund.
Doel van bijgevoegde evaluatie is opgedane ervaringen en aanbevelingen mee te nemen
bij de organisatie van vervolgbijeenkomsten.
Argumenten
1.1 De evaluatie geeft (verder) richting aan de wijkbijeenkomsten
De evaluatie beschrijft de opgedane ervaringen en scherpt de te maken keuzes voor het
verder inzetten van het traject verder aan.
1.2 Het voortzetten van de wijkbijeenkomsten steunt de ambities van het college en de
raad
Het in gesprek gaan met de inwoners van Hillegom en het ophalen en bespreken van dat
wat er leeft binnen een wijk steunt de ambities van het college en de raad.
2.1 De raad wordt betrokken bij dit traject
Sinds de start van dit traject heeft de raad aangegeven betrokken te willen worden bij de
samenstelling en invulling van de wijkbijeenkomsten.
3.2 De feedback van de raad is waardevol voor het verdere traject
Vanuit de opgedane ervaringen en inzichten van de raad vindt het college het van belang
eventuele aandachtspunten mee te krijgen vanuit de raad op dit onderwerp.

Kanttekeningen
Financiële consequenties
Kosten voor de organisatie van toekomstige wijkbijeenkomsten worden bekostigd vanuit
de lopende budgetten.
Aanpak, uitvoering en participatie
Voor het samenstellen van de evaluatie is de mening van inwoners en betrokken
stakeholders meegenomen.

Het college heeft opdracht gegeven tot het verder oppakken van de organisatie van de
wijkavonden en de coördinatie hiervoor zal bij de wijkregisseurs liggen.
Samen met zowel interne - als externe betrokkenen bereiden zij de bijeenkomsten voor.
Voorstel is om jaarlijks 4 bijeenkomsten te organiseren. Gedurende een collegeperiode
van 4 jaar kunnen alle wijken in Hillegom bezocht worden.
Duurzaamheid
Een duurzame samenleving waarbij iedereen meetelt en meedoet is een van de
uitgangspunten van de uitgevoerde pilot
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit is een specifiek traject gestart voor de gemeente Hillegom.
De positieve ervaringen zijn meegenomen in de gesprekken met de andere gemeenten.
Urgentie
nvt
Evaluatie
Na akkoord zal er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden van de bijeenkomsten inclusief
lessons learned.
Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Evaluatie pilot (incl 2 bijlages)
namens het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen Het collegebesluit dd 7 januari 2020 “Evaluatie pilot samen werken aan Heerlijk
wonen in Hillegom”,
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:
1. Kennis te nemen van de, door het college, vastgestelde evaluatie en aanbevelingen
van de pilot “Samen werken aan heerlijk wonen in Hillegom”
2.Eventuele aandachtspunten mee te geven voor het verdere traject rondom de
wijkbijeenkomsten “Samen werken aan heerlijk wonen in Hillegom”

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 februari 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

