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Inhoud mededeling 

 

In februari 2018 is het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ 
vastgesteld door de gemeenteraad als onderdeel van de ‘Omgevingsvisie Heerlijk 
Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’.  
 
Bij de vaststelling van het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ is 
afgesproken om de raad regelmatig te informeren over de voortgang. Bijgaand sturen wij 

u een verslag toe met daarin weergegeven de stand van zaken van alle activiteiten zoals 
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022. Dit verslag sturen 
wij hierbij aan u toe. Wij maken tevens een agenderingsvoorstel om de stand van zaken 
van het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ toe te lichten voor de 
commissievergadering van november.  
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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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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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Stand van zaken duurzaamheid Hillegom  
14 oktober 2019  

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 
 

Fysieke duurzaamheid 

Projectnummer Domein Omschrijving Stand van zaken 
1. Energie en CO₂-reductie    
1.1 Uitvoering 
Energieakkoord  
Holland Rijnland 

Ruimte: 
Duurzaamheid  

Het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 omvat 
Vijf uitvoeringslijnen en werkgroepen: 
 

1. Energiebesparing 
2. Ruimte en energie 
3. Zon op daken 
4. Warmte 
5. Duurzame mobiliteit 

 
Deze vijf uitvoeringslijnen maken regelmatig onderdeel 
uit van de projecten die wij oppakken vanuit het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom. En 
komen dus terug bij verschillende thema’s van ons 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 

- Ambtelijk en bestuurlijk is de gemeente Hillegom goed 
aangehaakt op de werkgroepen en projecten van de 
uitvoeringslijnen van het Energieakkoord Holland Rijnland.  

- Eind 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarin de 
stand van zaken van de zes uitvoeringslijnen wordt 
weergegeven. Hierover is een brief verzonden naar de raad 
met daarin het nieuwe uitvoeringsprogramma van het 
Energieakkoord Holland Rijnland bijgevoegd.  

1.2 Aanscherpen 
duurzaamheidseisen bouw 
en gebiedsontwikkeling 

Ruimte 1. Aanscherpen duurzaamheidseisen bouw en 
gebiedsontwikkeling o.a. gasloos en nul op de meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aanscherpen duurzaamheidseisen 
- Op moment van schrijven wordt er gewerkt aan een 

werkwijze duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het 
concreet om een werkwijze voor projecten in de categorieën: 
nieuwbouwwoningen, nieuwbouw maatschappelijk vastgoed, 
nieuwe projecten openbare ruimte en de herinrichting van de 
openbare ruimte.  

- Bij nieuwbouwprojecten gaan wij werken met GPR-scores. 
Hiertoe is in juli de motie Duurzaam Bouwen aangenomen. 
De werkwijze is bij de actualisering van de Omgevingsvisie 
vastgelegd. 
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2. Vaststellen dat bij nieuwbouw van woningen en 
bedrijven geen aardgasaansluiting mag worden 
toegepast. 

2. Nieuwbouw: geen aardgasaansluiting 
- Per 1 juli 2018 is door de landelijke Wet Voortgang 

Energietransitie geregeld dat bij nieuwbouw van woningen 
geen aardgasaansluitingen meer mogen worden toegepast. 

- Vanuit het Energieakkoord Holland Rijnland (uitvoeringslijn 
Warmte) is het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en 
Bestaande Bouw opgesteld. Het college van B&W heeft hier 
op 17 juli 2018 mee ingestemd en het convenant is op 5 
september 2018 ondertekend. 

1.3 Duurzaamheidseisen 
gebiedsrenovatie en 
onderhoud 

Buitenruimte Reguliere werkwijzen en werkzaamheden van 
Domein Buitenruimte worden tegen het licht gehouden 
om te kijken waar mogelijk duurzamer gewerkt kan 
worden 

- De (ontwikkeling van) openbare ruimte is een onderdeel van 
de omgevingsvisie Hillegom. De omgevingsvisie kan als 
kompas worden toegepast bij de (her)inrichting van de 
openbare ruimte.  

- Domein Buitenruimte gaat een Leidraad Inrichting Openbare 
Ruimte (LIOR) opstellen. In de leidraad (LIOR) zal duurzaam 
werken verder uitgewerkt en vastgelegd worden.  

1.4. Verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed  

Bedrijfsvoering 
(facilitaire 
zaken) 

Het verduurzamen van gemeentelijke vastgoed van de 
gemeente Hillegom. 

- Overzichtslijst van alle vastgoed in gemeentelijke eigendom is 
opgesteld. 

- Monitoringssysteem ingericht voor alle gemeentelijke 
energieverbruik. 

- In het 2e kwartaal 2019 is de inventarisatie voor de 
monitoring afgerond, check van de verschillende aansluiting 
loopt nog.  Daar waar actieve slimme meters zijn 
geplaatst wordt het energie verbruik gemonitord. – 

- Het is de bedoeling eind 2019 een raadpleegfunctie voor 
medewerkers beschikbaar te hebben om inzicht te geven in 
energieverbruik.  

- Onderzoek naar verduurzaming gemeentelijke gebouwen is in 
uitvoering. 

Stand van zaken duurzaamheid Hillegom 14 oktober 2019 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022
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1.5 Inpassingsplan 
Energielandschap Hillegom  

Ruimte: 
duurzaamheid 

Energieneutraal via zon en wind 
Om energieneutraal te kunnen zijn is de opwekking van 
duurzame energie via zon en wind noodzakelijk. De 
transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt om 
ruimte. Voor transport en opslag en voor duurzame 
opwekking. Een inpassingskaart geeft inzicht in de 
ruimtelijke opgave om te komen tot energieneutraliteit. 
 
 
 
 
 
 
 
Regionale Energiestrategie (RES) 
In juni 2019 is het landelijke Klimaatakkoord 
gepresenteerd door de coalitiepartijen. Een van de 
verplichtingen die hieruit voortkomt, is het opstellen van 
een Regionale Energiestrategie. In de RES is het regionale 
aanbod voor de periode tot 2030 uitgewerkt ten aanzien 
van elektriciteit, gas en warmte, met daarbij de concrete 
zoekgebieden die geschikt zijn voor de opwek van zon, 
wind, (duurzame) warmte en duurzame gassen. 
Tenslotte bevat de RES 1.0 een Regionale Structuur 
Warmte (RSW), waarin op basis van de Leidraad inzicht 
wordt gegeven in de regionale warmtevraag en de 
beschikbaarheid van warmtebronnen. De Regionale 
Structuur Warmte vormt mede input voor de 
Transitievisie Warmte en bijbehorende wijkplannen die 
iedere gemeente uiterlijk 2021 opstelt. 
 
Kansen warmte 
Naast zon en wind zijn er ook andere technieken die 
kansen bieden voor opwekking energie, zoals warmte. 
Binnen de uitvoeringslijn Warmte van het 

We werken aan deze opgaven in de uitvoeringslijn Ruimte & Energie. 
Binnen de uitvoeringslijn zetten we in op vier sporen, die op een later 
moment vertaald worden naar het beleid van de gemeente: 

1. Het formuleren van ruimtelijke principes (waar mag wat); 
2. Een denkrichting voor duurzame opwekking (bijv. wind langs 

grote infrastructuur); 
3. Opnemen van concrete locaties. Bij voorkeur aangedragen 

door de gemeente zelf; 
4. Het formuleren van spelregels: de sociaal-economische 

principes, waarover hieronder meer.  
Bovengenoemde 4 sporen, vormen de basis voor het energiedeel van 
de RES. 
 
 
Regionale Energiestrategie (RES) 
De regio moet op 1 juni 2021 een RES 1.0 opleveren. De conceptversie 
van de RES zal worden aangeboden aan het PBL om te bezien of de in 
alle RES-en geformuleerde plannen optellen tot het bereiken van de 
nationale klimaatdoelstellingen. In Holland Rijnland zijn we al een 
aantal maanden bezig met het voorbereiden van de RES.  Eind 2019 
wordt een Startnotitie RES gepresenteerd aan de gemeenteraden 
binnen de regio.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kansen warmte 

- Vanuit de uitvoeringslijn Warmte zijn in 2018 door CE Delft en 
APPM  kaarten een aanzet tot een transitievisie warmte 
gemaakt. Hierin is ook een kostenoverzicht opgenomen per 
techniek per wijk.  
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Energieakkoord Holland Rijnland wordt gekeken naar de 
mogelijke kansen van warmte in de regio Holland 
Rijnland. 
 
Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 een lokale 
Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Op Holland 
Rijnland niveau zijn daarom formats opgesteld die de 
gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van een 
lokale warmtevisie.  
 

- Landelijk maakt het Planbureau voor de Leefomgeving een 
verkenning van de potentiele warmtetechnieken in iedere 
gemeente.  Dit dient ook als input voor de lokale 
Transitievisie Warmte.    

- In de uitvoeringslijn Warmte wordt daarnaast aan een 
regionale warmtevisie gewerkt. In opdracht van Holland 
Rijnland stellen CE Delft en APPM een regionale 
warmteverkenning op. Deze verkenning kan vervolgens 
meegenomen bij het opstellen van de regionale warmtevisie.    

- Omdat wij steeds vaker vragen krijgen over het onderwerp 
warmte, is er een speciale pagina op de gemeentelijke 
website met een Q&A over duurzame warmte ingericht.  

 
Sociaal-economische kaders 
Eind 2018 is vanuit de uitvoeringslijn Ruimte & Energie een eerste 
opzet gemaakt voor sociaaleconomische principes die we in de regio 
willen hanteren bij het realiseren van de duurzame opwek van 
elektriciteit. Dit instrument zorgt voor een gelijk speelveld en 
betrokkenheid (participatie) van omwonenden binnen de regio. 
Voordat we van principes naar kaders kunnen, voeren wij eerst een 
check uit op de juridische houdbaarheid.  Dit komt op een later 
moment ter vaststelling naar alle gemeenteraden binnen de regio. 
 
Ruimte voor energieopwekking: 
Op 20 maart 2019 stuurde Holland Rijnland namens de gemeenten 
een brief naar de provincie waarin zij vraagt om meer ruimte voor zon 
en wind, aangezien het huidige ruimtelijk beleid nog beperkend is. In 
het Energieakkoord is afgesproken om in 2025 2,5 PJ duurzame 
energie binnen de regio op te wekken. Hierover is de raad middels een 
brief over geïnformeerd.  
 

1.6 Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen  

Bedrijfsvoering  Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) wil zeggen 
dat naast op de prijs van de producten, diensten of 
werken ook gelet wordt op de effecten van de inkoop op 
milieu en sociale aspecten. 

- Hillegom heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen ondertekend. 

- De MVI-coördinator van Stichting Rijk is gestart met als doel 
om MVI In te bedden in de HLT-organisatie en de gemeente 
Hillegom. 
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- De raad van de gemeente Hillegom heeft in april 2019 een 
raadsbrief gekregen met daarin de actuele stand van zaken 
rondom maatschappelijk verantwoord inkopen.  

- Er is een herzien werkproces met focus op eisen 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en een evaluatietool 
voor resultaatmonitoring is gestart.  
 

1.7 Campagnevoering 
inwoners en bedrijven op 
Trias Energetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimte: 
duurzaamheid  

1. Campagnevoering  
Trias Energetica is erop gericht om zoveel mogelijk 
energiebesparende maatregelen te nemen. Om dit te 
realiseren en daarmee onze duurzaamheidsambities te 
bewerkstelligen is het belangrijk dat ook onze inwoners 
en bedrijven zich bewust zijn van het belang van 
verduurzaming. Wij hebben iedereen hard nodig om 
gezamenlijk onze duurzaamheidsambities te kunnen 
realiseren. Het is daarom belangrijk om inwoners en 
bedrijven te informeren over duurzaamheid en de 
mogelijkheden om te verduurzamen. 
 
 
 
 
 
 
2. Stratenproject 
Door gezamenlijk bezig te zijn met duurzaamheid en er 
samen over te praten kun je elkaar inspireren en 
versterken. Met die gedachte werd vanuit de gemeente 
Hillegom (en ook Lisse en Teylingen) in samenwerking 
met Stichting Klimaatgesprekken, Stichting Bollenstreek 
Duurzaam en het Duurzaam Bouwloket het 
‘stratenproject’ opgezet. 
 
 
 
 

1. Communicatie acties & website de Groene Uitdaging 
Wij maken gebruik van een communicatie middelenplan. Wij 
proberen te zorgen voor bewustwording en 
gedragsverandering van onze inwoners en bedrijven. In 2019 
hebben wij onder andere artikelen geplaatst over het oplaten 
van ballonnen en houtroken. Daarnaast zijn er diverse acties 
georganiseerd in het kader van operatie steenbreek (zie 2.4).  

- De website www.degroeneuitdaging.nl  is in juli 2018 
gelanceerd. De Groene Uitdaging is een platform voor en 
door inwoners van de Bollenstreek. Ook Stichting 
Bollenstreek Duurzaam maakt gebruik van de website.  

- De Groene Uitdaging maakt onderdeel uit van een campagne 
van de Bollenstreek gemeenten om inwoners te motiveren en 
te activeren zelf actie te ondernemen tegen de 
klimaatsverandering. Hier worden diverse artikelen geplaatst 
onder andere over inzamelen van frituurvet in Hillegom.  

 
2. Stratenproject 

- In Hillegom is in 2018 het eerste stratenproject (centrale 
buurtbijeenkomst en vier workshops in kleinere kring), bij de 
spoorbuurt in Hillegom via de wijkvereniging de Buurt 
opgepakt en afgerond. Dit heeft geleid tot diverse 
verduurzamingsmaatregelen in de straat, waaronder de 
aanschaf van zonnepanelen en het aanbrengen van 
spouwmuurisolatie. 

- Onder regie van Stichting Bollenstreek Duurzaam is een 
tweede project in Hillegom van start gegaan. Het omvat de 
straten: prinses Marijkestraat, Juliana van Stolberglaan, 
Prinses Margrietplantsoen en Valckslootlaan.  
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3. Energiecoaches  
Energiecoaches weten alles van energiebesparende 
maatregelen die mensen in en om het huis kunnen 
nemen. Daarnaast helpt de energiecoach bij het maken 
van keuzes uit adviezen en keuzes van specialisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Klimaatcoaches 
Als klimaatcoach helpt men inwoners uit de eigen 
woonplaats om klimaatvriendelijke keuzes te maken. 
Waar een energiecoach thuis langs komt en 1 op 1 het 
gesprek voert, zal een klimaatcoach meer ingezet 
worden in groepsverband, bijvoorbeeld voor het 
begeleiden van een stratenproject. 

Dit project heeft niet geresulteerd in de verwezenlijking van 
een stratenproject. In overleg met partijen is besloten dat 
bewoners die door willen met het project gekoppeld worden 
aan energiecoaches. 

- Stichting Bollenstreek Duurzaam heeft samen met Duurzaam 
Bouwloket en Stichting Klimaatgesprekken een provinciale 
subsidie ontvangen voor 12 stratenprojecten in Hillegom, 
Lisse en Teylingen. De aankomende vier stratenprojecten in 
Hillegom worden grotendeels gefinancierd vanuit de 
ontvangen subsidie. Naar verwachting zullen meer 
stratenprojecten worden opgepakt.  

 
3. Energiecoaches  

- Wij hebben de opleiding tot energiecoach aangeboden aan 
onze inwoners in het eerste helft van dit jaar.  

- Inmiddels zijn er twaalf Hillegomse energiecoaches opgeleid.  
- Zij ontvingen hun certificaten op 23 mei 2019 uit handen van 

wethouder Hoekstra. 
- Op 30 september 2019 heeft er een bijeenkomst 

plaatsgevonden als kick-off voor de coaches.  
- Voor de inzet van energiecoaches voor financiële 

zelfredzaamheid, gericht op doelgroep <130% minimumloon, 
is een subsidieaanvraag ingediend bij fonds 1818. De 
aanvraag is niet gehonoreerd. Er dient bekeken te worden 
hoe alsnog invulling gegeven kan worden aan de doelstelling.  

 
4. Klimaatcoaches 
- De gemeente biedt eenmalig de driedaagse training aan tot 
klimaatcoach. 
- Bij voldoende belangstelling vindt de training plaats in het najaar.  
 
 

1.8 Maken, inzetten en 
onderhouden 
maatschappelijk 

Ruimte: 
duurzaamheid 

Om bewoners en bedrijven mee te nemen in de 
verduurzaming van de Hillegomse samenleving zetten 
wij in op de volgende instrumenten: 
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Stand van zaken duurzaamheid Hillegom  
14 oktober 2019  

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 
 

Fysieke duurzaamheid 

Projectnummer Domein Omschrijving Stand van zaken 
1. Energie en CO₂-reductie    
1.1 Uitvoering 
Energieakkoord  
Holland Rijnland 

Ruimte: 
Duurzaamheid  

Het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 omvat 
Vijf uitvoeringslijnen en werkgroepen: 
 

1. Energiebesparing 
2. Ruimte en energie 
3. Zon op daken 
4. Warmte 
5. Duurzame mobiliteit 

 
Deze vijf uitvoeringslijnen maken regelmatig onderdeel 
uit van de projecten die wij oppakken vanuit het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom. En 
komen dus terug bij verschillende thema’s van ons 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 

- Ambtelijk en bestuurlijk is de gemeente Hillegom goed 
aangehaakt op de werkgroepen en projecten van de 
uitvoeringslijnen van het Energieakkoord Holland Rijnland.  

- Eind 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarin de 
stand van zaken van de zes uitvoeringslijnen wordt 
weergegeven. Hierover is een brief verzonden naar de raad 
met daarin het nieuwe uitvoeringsprogramma van het 
Energieakkoord Holland Rijnland bijgevoegd.  

1.2 Aanscherpen 
duurzaamheidseisen bouw 
en gebiedsontwikkeling 

Ruimte 1. Aanscherpen duurzaamheidseisen bouw en 
gebiedsontwikkeling o.a. gasloos en nul op de meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aanscherpen duurzaamheidseisen 
- Op moment van schrijven wordt er gewerkt aan een 

werkwijze duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het 
concreet om een werkwijze voor projecten in de categorieën: 
nieuwbouwwoningen, nieuwbouw maatschappelijk vastgoed, 
nieuwe projecten openbare ruimte en de herinrichting van de 
openbare ruimte.  

- Bij nieuwbouwprojecten gaan wij werken met GPR-scores. 
Hiertoe is in juli de motie Duurzaam Bouwen aangenomen. 
De werkwijze is bij de actualisering van de Omgevingsvisie 
vastgelegd. 
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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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instrumentarium ten 
behoeve van Trias Energetica   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Duurzaamheidslening 
Hillegom stimuleert het nemen van duurzame 
maatregelen door het aanbieden van een 
duurzaamheidslening. Dit een lening waarmee inwoners 
tegen gunstige voorwaarden energiebesparende 
maatregelen in en aan de woning kunnen financieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Duurzaam Bouwloket 
Bij het duurzaam Bouwloket kunnen inwoners terecht 
voor al hun vragen op het gebied van duurzaam 
(ver)bouwen, energiebesparing, energieopwekking en 
financieringsmogelijkheden. 
 
3.Stratenproject 
Zie 1.7, punt 2 
 
4. Duurzaamheidsprijs 
De duurzaamheidsprijs is een jaarlijkse prijs van de 
gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout, Teylingen, 
Noordwijk en Katwijk met als doel duurzaam 
ondernemen in de streek te belonen. Iedere ondernemer 
die een bewuste keuze heeft gemaakt voor een 
duurzame oplossing ergens in het bedrijfsproces maakt 
kans op deze prijs. 

1. Duurzaamheidslening 
- Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting biedt de 

gemeente Hillegom onder bepaalde voorwaarden een 
duurzaamheidslening aan de inwoners aan. Het gaat om een 
maximumbedrag van €7499,-. In aanmerking komen onder 
andere bepaalde isolerende maatregelen, warmtepomp, 
zonneboiler, groene daken en zonnepanelen. 

- In 2018 zijn er 10 duurzaamheidsleningen aangevraagd, 
waarvan er 8 na financiële toetsing door het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn gehonoreerd.  

- In 2019 zijn er tot midden september 2019 10 
duurzaamheidslening aangevraagd, waarvan er inmiddels 6 
zijn toegekend na financiële toetsing door het SVn. De 
overige 4 aanvragen zijn op moment van schrijven nog in 
behandeling.  

- De duurzaamheidslening is eind 2018 geëvalueerd. Hierover 
is de raad in december 2018 geïnformeerd.  
 
 

2. Duurzaam Bouwloket 
- Hillegom is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. 

Inwoners van onze gemeenten kunnen dus hier terecht voor 
advies en informatie. 

 
 
3. Stratenproject 
Zie 1.7, punt 2 
 
4. Duurzaamheidsprijs 

- Hillegom doet mee aan de duurzaamheidsprijs 2019. 
- In het voorjaar van 2019 is een ontmoetingsbijeenkomst 

geweest tussen de finalisten van 2019, eerdere winnaars en 
ambtelijke vertegenwoordigers vanuit de gemeenten van 
duurzaamheid en economie. Tijdens deze bijeenkomst stond 
uitwisseling centraal en wat wij voor elkaar kunnen 
betekenen. 
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5. Nationale Duurzame Huizenroute 
De nationale duurzame huizenroute is bedoeld om 
mensen te helpen als zij meer te weten willen komen 
over het verduurzamen van het huis en het nemen van 
energiebesparende maatregelen. Mensen kunnen via de 
website hun vragen stellen aan huiseigenaren met een 
duurzame woning. Tijdens de jaarlijkse duurzame 
huizenroute wordt de mogelijkheid geboden om deze 
huiseigenaren persoonlijk te ontmoeten. Dan zijn de 
huizen geopend en kunnen er vragen worden gesteld en 
ervaringen worden uitgewisseld. 
 
6.Duurzaamheidsmarkt:  
De duurzaamheidsmarkt is een plaats waar inwoners 
met hun duurzaamheidsvragen kunnen komen en zich 
kunnen laten informeren en inspireren omtrent de 
energietransitie. Daarnaast biedt de 
duurzaamheidsmarkt een kans om in contact te komen 
met lokale organisaties, projecten en ondernemers.  
 
7. Werkgroep Energiebesparing & Zon op daken 
Binnen de uitvoeringslijn Energiebesparing van het 
Energieakkoord Holland Rijnland wordt gewerkt om 
energiebesparing te realiseren. Hiervoor worden 
driesporen gehanteerd, namelijk bedrijven helpen bij 
energiebesparing, verduurzaming van het gemeentelijke 
vastgoed en stimuleren van energiebesparing in. 

- De uitreiking van de prijs heeft plaatsgevonden op 9 oktober 
2019.  

 
5. Nationale Duurzame Huizenroute 

- De gemeente Hillegom is sinds zomer 2018 aangesloten op de 
Nationale Duurzame Huizenroute. 

- In 2018 hebben drie Hillegomse huiseigenaren zich 
opgegeven voor de Duurzame Huizen Route. Dit heeft 
geresulteerd in tien bezoekers.  

- De volgende Nationale Duurzame Huizenroute vindt plaats op 
twee data: 2 en 9 november 2019.  
 
 
 

 
6.Duurzaamheidsmarkt: 

- De gemeente Hillegom organiseert dit jaar een 
duurzaamheidsmarkt.  

- De duurzaamheidsmarkt vindt plaats op zaterdag 2 november 
2019 in het Fioretti college te Hillegom. 

 
 
 
7.  Schooldakrevolutie Holland Rijnland 
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1. Aanscherpen duurzaamheidseisen 
- Op moment van schrijven wordt er gewerkt aan een 

werkwijze duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het 
concreet om een werkwijze voor projecten in de categorieën: 
nieuwbouwwoningen, nieuwbouw maatschappelijk vastgoed, 
nieuwe projecten openbare ruimte en de herinrichting van de 
openbare ruimte.  

- Bij nieuwbouwprojecten gaan wij werken met GPR-scores. 
Hiertoe is in juli de motie Duurzaam Bouwen aangenomen. 
De werkwijze is bij de actualisering van de Omgevingsvisie 
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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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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 

GEMEENTE
HILLEGOM
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- De uitvoeringslijnen Energiebesparing en Zon op daken 
richten zich onder andere op de verduurzaming van 
scholen. 

- In 2019 is vanuit deze uitvoeringslijnen een samenwerking 
aangegaan met de Stichting Schooldakrevolutie (SDR).  

- Schoolbesturen, gemeenten, de Omgevingsdienst West-
Holland en de Stichting Schooldakrevolutie gaan zich 
gezamenlijk inspannen om in 2019 op 100 extra scholen 
binnen de regio zonnepanelen, 
energiebesparingsmaatregelen en educatiepakketten te 
realiseren.  

- Medio eind oktober/ begin november komt er een 
persmoment met de reeds behaalde resultaten/ stand van 
zaken en verdere vervolg van de activiteiten van de 
Schooldakrevolutie. 

- Het streven is om eind 2019 succesvol deze campagne te 
hebben afgerond.   

 

 

2. Klimaatadaptatie    
Projectnummer Domein Omschrijving Stand van zaken 
2.1 Uitwerken actielijst 
duurzame acties Integraal 
Afvalwaterketenplan 
(IAWKP) naar regionale 
uitvoeringsagenda 

Buitenruimte Vaak is er sprake van een gemengd rioolstelsel is.  Dat wil 
zeggen dat afvalwater en regenwater door één buis 
afgevoerd worden naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aangezien regenwater 
(relatief) schoon water is, kan er zo voor worden 
gekozen om dit water te scheiden. Het scheiden van 
regenwater en het rioolstelsel wordt ook wel afkoppelen 
genoemd. Afkoppelen is beter voor het milieu, voor de 
grondwaterstand  en zuiveringsinstallaties presteren 
beter als het afvalwater minder verdund is door 
regenwater. 

- In 2012 is een gemeentelijk afkoppelplan opgesteld waarin 
concrete projecten, kansen en potentieel kansrijke af te 
koppelen oppervlakken aangegeven zijn.  

- Ook de sloop van bestaande verhardingen draagt bij aan het 
reduceren van afvoerend verhard oppervlak, aangezien 
nieuwe panden/ verhardingen gescheiden gerioleerd moeten 
worden (afvalwater naar zuivering en regenwater naar 
oppervlaktewater).  

- Sinds het opstellen van het afkoppelplan zijn diverse 
afkoppelprojecten voorbereid. Hierbij wordt integraal 
gewerkt en waar mogelijk meegelift: de planning is 
afhankelijk van ontwikkelplannen van initiatiefnemers.  

- Op moment van schrijven wordt gewerkt aan het afkoppelen 
van het Juliana- en Nispenpark. Tevens worden mogelijke 
afkoppelprojecten voor het jaar 2019/2020 onderzocht.  

 
 
 

10 
 

2.2 Duurzaamheidseisen 
bouw en 
gebiedsontwikkeling 

Ruimte Eveneens opgenomen bij thema energie en CO2-
reductie, zie 1.2  

Eveneens opgenomen bij thema energie en CO2-reductie, zie 1.2 

2.3 Duurzaamheidseisen 
gebiedsrenovatie en 
onderhoud 

Buitenruimte Eveneens opgenomen bij thema energie en CO-2 
reductie, zie 1.3 

Eveneens opgenomen bij thema Energie en CO2-reductie, zie 1.2 

2.4 Deelname operatie 
Steenbreek 

Buitenruimte Operatie Steenbreek 
Het doel van operatie Steenbreek is om iedereen in 
Nederland te enthousiasmeren om de tuin te 
vergroenen. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor 
problemen tijdens hoosbuiten, vermindering van het 
leefgebied van allerlei dieren en het zorgt voor 
opwarming. Samen stappen zetten om te vergroenen is 
het uitgangspunt. 

Operatie Steenbreek 
- Hillegom is deelnemer van operatie Steenbreek 
- In het kader van Operatie Steenbreek zijn twee acties 

gehouden in de eerste helft van 2019.  
- Er is in maart 2019 een vogelfotowedstrijd georganiseerd. 

Opdracht was om een foto te maken van vogels in eigen tuin 
of elders in Hillegom. De drie winnaars ontvingen een 
vogelhuisje gemaakt door Paspartoe en daarnaast een 
vogelvriendelijk tuinadvies.  

- Daarnaast is de actie ‘Tegels eruit, planten erin’ 
georganiseerd. Op 4,5,6 en 7 april konden inwoners van de 
gemeente Hillegom maximaal vijf tuintegels of stenen 
inwisselen voor drie plantjes op twee locaties in Hillegom. 
Totaal hebben hier 198 mensen deelgenomen aan deze actie.  

- Operatie Steenbreek wordt voortaan opgepakt door domein 
Buitenruimte.  

2.5 Klimaatcompensatie Ruimte: 
duurzaamheid 

Door deelname aan operatie Steenbreek wordt 
bijgedragen aan klimaatcompensatie, zie 2.4 

Zie 2.4  

    
3. Circulaire economie     
Projectnummer Domein Omschrijving Stand van zaken 
3.1 Maatschappelijk 
Verantwoord inkopen  

Bedrijfsvoering Eveneens opgenomen bij thema Energie en CO2-
reductie, zie 1.6. 

Eveneens opgenomen bij thema energie en CO2-reductie, zie 1.6. 

3.2 Afvalinzameling: 
scheiding en hergebruik 
vergroten 

Buitenruimte Het huidige beleid voor de inzameling van huishoudelijk 
afval loopt van het jaar 2010 tot en met 2020. Met het 
huidige beleid worden de toekomstige 
milieudoelstellingen bij de inzameling van huishoudelijk 
afval (75% afvalscheiding en maximaal 100 kg. Restafval 
per inwoner per jaar; dit is de zogenoemde VANG-

- In de startnotitie ‘proces beleidsplan huishoudelijk afval’, 
staat het traject weergegeven om te komen tot een nieuw 
beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval. Deze 
startnotitie is in december 2018 door de raad vastgesteld. In 
januari 2019 zijn we gestart met het traject om te komen tot 
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Stand van zaken duurzaamheid Hillegom  
14 oktober 2019  

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 
 

Fysieke duurzaamheid 

Projectnummer Domein Omschrijving Stand van zaken 
1. Energie en CO₂-reductie    
1.1 Uitvoering 
Energieakkoord  
Holland Rijnland 

Ruimte: 
Duurzaamheid  

Het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 omvat 
Vijf uitvoeringslijnen en werkgroepen: 
 

1. Energiebesparing 
2. Ruimte en energie 
3. Zon op daken 
4. Warmte 
5. Duurzame mobiliteit 

 
Deze vijf uitvoeringslijnen maken regelmatig onderdeel 
uit van de projecten die wij oppakken vanuit het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom. En 
komen dus terug bij verschillende thema’s van ons 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 

- Ambtelijk en bestuurlijk is de gemeente Hillegom goed 
aangehaakt op de werkgroepen en projecten van de 
uitvoeringslijnen van het Energieakkoord Holland Rijnland.  

- Eind 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarin de 
stand van zaken van de zes uitvoeringslijnen wordt 
weergegeven. Hierover is een brief verzonden naar de raad 
met daarin het nieuwe uitvoeringsprogramma van het 
Energieakkoord Holland Rijnland bijgevoegd.  

1.2 Aanscherpen 
duurzaamheidseisen bouw 
en gebiedsontwikkeling 

Ruimte 1. Aanscherpen duurzaamheidseisen bouw en 
gebiedsontwikkeling o.a. gasloos en nul op de meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aanscherpen duurzaamheidseisen 
- Op moment van schrijven wordt er gewerkt aan een 

werkwijze duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het 
concreet om een werkwijze voor projecten in de categorieën: 
nieuwbouwwoningen, nieuwbouw maatschappelijk vastgoed, 
nieuwe projecten openbare ruimte en de herinrichting van de 
openbare ruimte.  

- Bij nieuwbouwprojecten gaan wij werken met GPR-scores. 
Hiertoe is in juli de motie Duurzaam Bouwen aangenomen. 
De werkwijze is bij de actualisering van de Omgevingsvisie 
vastgelegd. 

 



3

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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- Hillegom en de overige Duin- en Bollenstreek gemeenten 
hebben zich aangesloten bij het groene cirkel bijenlandschap. 
Wij gaan aan de slag om in samenwerking met de 
Omgevingsdienst West-Holland  hier nader invulling aan te 
geven. 

5.2 Gemeentelijk beheer 
richten op behoud en waar 
mogelijk vergroten 
biodiversiteit 

Buitenruimte Ook via het beheer van de openbare ruimte kan 
worden ingezet op het behoud en waar mogelijk 
vergroten van de biodiversiteit 

- Zie 5.1  
- In het beheer wordt al meer aandacht gegeven aan 

biodiversiteit door onder andere te starten met op plekken 
sinusbeheer, een ecologische maaimethode, van bermen te 
gaan toepassen. 

5.3 Integreren en versterken 
lokale en regionale natuur en 
milieueducatie  

Buitenruimte  - Zie 5.2  

5.4 Focussen op natuurwaarde 
en biodiversiteit in de 
programmering 
landschapstafel Duin- en 
Bollenstreek  

Buitenruimte De samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten 
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 
en Teylingen hebben het gebiedsprogramma 
B(l)oeiende Bollenstreek opgesteld om groen en 
recreatie in het gebied de komende jaren een forse 
impuls te geven. Vanuit de provincie Zuid-Holland is 
voor een periode van vier een subsidie toegezegd van 
€2,25 miljoen. In het gebiedsprogramma wordt ingezet 
op drie pijlers, namelijk identiteit, beleving en natuur. 

- Zie 5.1  
- Samen met Groene Cirkel bijenlandschap wordt gewerkt aan 

een kaart waarin de visie op bloemrijke bermen geïntegreerd 
wordt met de bermen nodig voor het bijenlandschap. 

 
Economische Duurzaamheid 

   

6. Economische duurzaamheid    
6.1 Verbeteren 
vestigingsklimaat voor 
duurzame bedrijven 

Ruimte: 
Economie en 
duurzaamheid 

Diverse projecten lopen om bedrijven te verduurzamen 
en het vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven te 
verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
2. MKB-scans 

 
 
 
 
1. Duurzaamheidsprijs 
Deze competitie is specifiek gericht op ondernemers in de Duin- en 
Bollenstreek. Zie 1.8, punt 4 voor meer informatie over dit project. 

 
 

2. MKB-scans 
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2.2 Duurzaamheidseisen 
bouw en 
gebiedsontwikkeling 

Ruimte Eveneens opgenomen bij thema energie en CO2-
reductie, zie 1.2  

Eveneens opgenomen bij thema energie en CO2-reductie, zie 1.2 

2.3 Duurzaamheidseisen 
gebiedsrenovatie en 
onderhoud 

Buitenruimte Eveneens opgenomen bij thema energie en CO-2 
reductie, zie 1.3 

Eveneens opgenomen bij thema Energie en CO2-reductie, zie 1.2 

2.4 Deelname operatie 
Steenbreek 

Buitenruimte Operatie Steenbreek 
Het doel van operatie Steenbreek is om iedereen in 
Nederland te enthousiasmeren om de tuin te 
vergroenen. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor 
problemen tijdens hoosbuiten, vermindering van het 
leefgebied van allerlei dieren en het zorgt voor 
opwarming. Samen stappen zetten om te vergroenen is 
het uitgangspunt. 

Operatie Steenbreek 
- Hillegom is deelnemer van operatie Steenbreek 
- In het kader van Operatie Steenbreek zijn twee acties 

gehouden in de eerste helft van 2019.  
- Er is in maart 2019 een vogelfotowedstrijd georganiseerd. 

Opdracht was om een foto te maken van vogels in eigen tuin 
of elders in Hillegom. De drie winnaars ontvingen een 
vogelhuisje gemaakt door Paspartoe en daarnaast een 
vogelvriendelijk tuinadvies.  

- Daarnaast is de actie ‘Tegels eruit, planten erin’ 
georganiseerd. Op 4,5,6 en 7 april konden inwoners van de 
gemeente Hillegom maximaal vijf tuintegels of stenen 
inwisselen voor drie plantjes op twee locaties in Hillegom. 
Totaal hebben hier 198 mensen deelgenomen aan deze actie.  

- Operatie Steenbreek wordt voortaan opgepakt door domein 
Buitenruimte.  

2.5 Klimaatcompensatie Ruimte: 
duurzaamheid 

Door deelname aan operatie Steenbreek wordt 
bijgedragen aan klimaatcompensatie, zie 2.4 

Zie 2.4  

    
3. Circulaire economie     
Projectnummer Domein Omschrijving Stand van zaken 
3.1 Maatschappelijk 
Verantwoord inkopen  

Bedrijfsvoering Eveneens opgenomen bij thema Energie en CO2-
reductie, zie 1.6. 

Eveneens opgenomen bij thema energie en CO2-reductie, zie 1.6. 

3.2 Afvalinzameling: 
scheiding en hergebruik 
vergroten 

Buitenruimte Het huidige beleid voor de inzameling van huishoudelijk 
afval loopt van het jaar 2010 tot en met 2020. Met het 
huidige beleid worden de toekomstige 
milieudoelstellingen bij de inzameling van huishoudelijk 
afval (75% afvalscheiding en maximaal 100 kg. Restafval 
per inwoner per jaar; dit is de zogenoemde VANG-

- In de startnotitie ‘proces beleidsplan huishoudelijk afval’, 
staat het traject weergegeven om te komen tot een nieuw 
beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval. Deze 
startnotitie is in december 2018 door de raad vastgesteld. In 
januari 2019 zijn we gestart met het traject om te komen tot 
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doelstelling) niet gerealiseerd. Dit beleid is dus niet 
toereikend. Er zal een nieuw beleidsplan worden 
opgesteld voor de inzameling van huishoudelijk afval, 
waarin het doel is om de VANG-doelstellingen te 
realiseren.  

een nieuw beleidsplan. De uitvoering (waaronder 
communicatie en participatie) verloopt volgens plan.  

3.3 Informatiecampagne 
gericht op bewustwording: 
Buy the change: inwoners 
MVI 

Ruimte: 
duurzaamheid 
& 
bedrijfsvoering: 
communicatie   

Door inwoners te informeren over ‘duurzaam leven’ kan 
bewustwording komen over de invloed van het eigen 
gedrag op natuur en milieu. 

- Acties die wij doen in het kader van gedragsverandering, zie 
1.7. 

    
4. Milieu   
4.1 Contractregie en 
samenwerking met 
Omgevingsdienst West-
Holland  

Ruimte De Omgevingsdienst heeft een breed takenpakket, van 
de uitvoering van wettelijke taken tot advisering in het 
ruimtelijk planproces. Zij verlenen milieuvergunningen 
aan bedrijven, controleren op de naleving van 
milieuwetgeving en kunnen sancties opleggen. 
Daarnaast dragen ze bij aan de beperking van overlast 
als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. 

- De Werkorganisatie HLTsamen heeft een milieuregisseur die 
het eerste aanspreekpunt is namens de gemeente Hillegom, 
Lisse en Teylingen voor de Omgevingsdienst West-Holland. Zij 
ziet toe op het naleven van de onderling gemaakte afspraken 
en op de algehele samenwerking. Dit is een continu proces. 
 

4.2 Verduurzamen 
gemeentelijke taken op het 
gebied van leges, 
vergunningen, toezicht en 
beheer met focus op 
milieukwaliteit.  

Bedrijfsvoering, 
ruimte en 
buitenruimte 

Binnen de eigen gemeentelijke wet- en regelgeving en 
financieel instrumentarium zijn er wellicht 
mogelijkheden om duurzaam gedrag te stimuleren.  

- Er wordt nu een verkennend onderzoek gedaan door BMC 
naar hoe het financieel instrumentarium van gemeenten 
duurzaamheid impuls kunnen geven. Tevens wordt er een 
verkenning gedaan naar kansrijke financiële constructies, 
zoals het oprichten van een Impact Bond, crowdfunding of 
het aantrekken van een subsidiecoördinator. 

- Indien er kansrijke initiatieven worden gedetecteerd, is een 
verdiepingsslag nog nodig.  

    
5. Natuur en biodiversiteit    
5.1 Lokaal en regionaal 
natuurbeleid ontwikkelen 

Buitenruimte Natuurbeleid richt zich op het behoud en versterking 
van de Nederlandse natuur. En op het behoud van de 
verscheidenheid aan plant- en diersoorten die leven op 
aarde (biodiversiteit). 

- In Duin- en Bollenstreekverband is de visie ‘bloemrijke 
bermen’ opgesteld die invulling geeft aan het verbeteren van 
de biodiversiteit in de streek.  

- Biodiversiteit is een onderdeel van het groenbeleidsplan van 
Hillegom en krijgt de nodige aandacht ook qua bomen en 
struiken.  
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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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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 

GEMEENTE
HILLEGOM
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De Omgevingsdienst West-Holland voert in opdracht 
van de gemeente Hillegom energiescans uit voor het 
MKB-bedrijven in Hillegom. Hiervoor werkt zij samen 
met het bedrijf  
 
 
 
 
 
 
 
3. Subsidieregeling Energie 
De provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling 
vastgesteld voor het opwekken van duurzame energie 
en energiebesparing op bedrijventerreinen. Met de 
subsidie kunnen ondernemers in 
samenwerkingsverband aan de slag met bijvoorbeeld 
installatie van zonnepanelen, windmolens of 
warmtekoude opslag. De provincie Zuid-Holland draagt 
maximaal 90% bij van het totaalbedrag 

- Eind 2017 hebben 19 MKB-ondernemers een energiescan 
gehad en het daarbij horende advies.  

- Eind 2018 heeft het jaarlijks adviesgesprek plaatsgevonden 
en is de balans opgemaakt welke besparingen zijn 
gerealiseerd. De meeste bedrijven zijn heel enthousiast aan 
de slag gegaan met het doorvoeren van besparende 
maatregelen.  

- De totale doorlooptijd is 2 jaar. In de eerste helft 2020 
informeren wij middels een raadsbrief over de gerealiseerde 
besparingen. 
 

3. Subsidieregeling Energie  
- In Hillegom is voor de bedrijventerreinen Hillegommerbeek, 

Hillegom-Zuid, Treslong en Horst ten Dal door EE Care, met 
als formele aanvrager de gemeente, subsidie aangevraagd 
voor een haalbaarheidsstudie zonne-energie op deze 
bedrijfsterreinen. De haalbaarheidsstudies zijn op 
terreinniveau, en bij enkele bedrijven op bedrijfsniveau, 
uitgevoerd en besproken met de betreffende bedrijven. Met 
de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie kunnen 
bedrijven verder gaan om te verduurzamen. In Hillegom is 
echter weinig serieuze belangstelling geoogst.   

6.2 Ondersteunen bollensector 
bij duurzaamheidsambities 
emissieloze teelt 

Ruimte Wij willen graag een duurzame bollenteelt waar wij 
waar mogelijk ondersteuning willen bieden aan de 
bollensector voor ambitie van emissie loze teelt. 

- Wij investeren met de gemeenten in de streek in de 
Greenport Duin- en Bollenstreek. Via deze samenwerking 
wordt ingezet op de verduurzaming van de sier- en 
bollenteelt. Daarbij fungeert de Greenport als aanjager, 
initiator, financier, deelnemer of ondersteuner van 
landelijke en regionale projecten.  

- Bollensector heeft zelf het plan Vitale Teelt 2030 opgesteld 
om te komen tot een duurzame bollensector. 

- Dit initiatief heeft mede kunnen ontstaan door organisatie 
Flower Science cafes en het bestaan van de Greenport. 
Flower Science is het netwerk waaruit dit soort initiatieven 
kunnen ontstaan en qua verbinding en ontmoeting 
gefaciliteerd worden. 
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- In het project Bollenpolder van de Toekomst, onder andere 
gesteund vanuit de Economische Agenda Duin- en 
Bollenstreek, wordt door overheid, onderzoek en 
ondernemers tevens samengewerkt aan o.a. thema’s als 
duurzaamheid. 

6.3. Innovatief bedrijfsleven Ruimte We streven samen met het lokale bedrijfsleven naar 
een Hillegom dat klaar is voor de toekomst 

- Begin 2018 heeft de gemeente een intentieovereenkomst 
met het bedrijfsleven gesloten, waarbinnen de 
verduurzamingsopgave als één van de gezamenlijke 
ambities is benoemd (‘Heerlijk Hillegom op weg naar de 
toekomst’ – in deze overeenkomst wordt op verschillende 
thema’s – o.a. duurzaamheid, aantrekkelijkheid, 
bereikbaarheid, gezondheid, buitenruimte, 
arbeidsmarktparticipatie) de intentie tot samenwerking 
uitgesproken) 

- We hebben samen met partner Initiatiefrijk Hillegom een 
duurzaamheidsavond met het lokale bedrijfsleven 
georganiseerd, waarbij ingegaan is op wat op onze 
gemeente (en de bedrijven hierbinnen) af komt, en hoe we 
hier onder andere mee om kunnen gaan 

- We verkennen samen met het lokale bedrijfsleven welke 
gezamenlijke inspanningen we in de komende periode 
kunnen en gaan doen   

 

Sociale Duurzaamheid 

7. Sociale Duurzaamheid     
7.1 Duurzaamheid onderdeel 
reguliere relaties en taken 
sociaal domein 

Sociaal 
domein 

 - Vanuit o.a. het sociaal domein en domein buitenruimte 
lopen diverse trajecten om de sociale cohesie in Hillegom te 
versterken. Hierbij gaat het onder andere om: Hillegom 
Samen Sportief in Beweging, Ontwikkeling Sport- en 
Ontmoetingspark Zanderij, Ontwikkeling van 
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- Hillegom en de overige Duin- en Bollenstreek gemeenten 
hebben zich aangesloten bij het groene cirkel bijenlandschap. 
Wij gaan aan de slag om in samenwerking met de 
Omgevingsdienst West-Holland  hier nader invulling aan te 
geven. 

5.2 Gemeentelijk beheer 
richten op behoud en waar 
mogelijk vergroten 
biodiversiteit 

Buitenruimte Ook via het beheer van de openbare ruimte kan 
worden ingezet op het behoud en waar mogelijk 
vergroten van de biodiversiteit 

- Zie 5.1  
- In het beheer wordt al meer aandacht gegeven aan 

biodiversiteit door onder andere te starten met op plekken 
sinusbeheer, een ecologische maaimethode, van bermen te 
gaan toepassen. 

5.3 Integreren en versterken 
lokale en regionale natuur en 
milieueducatie  

Buitenruimte  - Zie 5.2  

5.4 Focussen op natuurwaarde 
en biodiversiteit in de 
programmering 
landschapstafel Duin- en 
Bollenstreek  

Buitenruimte De samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten 
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 
en Teylingen hebben het gebiedsprogramma 
B(l)oeiende Bollenstreek opgesteld om groen en 
recreatie in het gebied de komende jaren een forse 
impuls te geven. Vanuit de provincie Zuid-Holland is 
voor een periode van vier een subsidie toegezegd van 
€2,25 miljoen. In het gebiedsprogramma wordt ingezet 
op drie pijlers, namelijk identiteit, beleving en natuur. 

- Zie 5.1  
- Samen met Groene Cirkel bijenlandschap wordt gewerkt aan 

een kaart waarin de visie op bloemrijke bermen geïntegreerd 
wordt met de bermen nodig voor het bijenlandschap. 

 
Economische Duurzaamheid 

   

6. Economische duurzaamheid    
6.1 Verbeteren 
vestigingsklimaat voor 
duurzame bedrijven 

Ruimte: 
Economie en 
duurzaamheid 

Diverse projecten lopen om bedrijven te verduurzamen 
en het vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven te 
verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
2. MKB-scans 

 
 
 
 
1. Duurzaamheidsprijs 
Deze competitie is specifiek gericht op ondernemers in de Duin- en 
Bollenstreek. Zie 1.8, punt 4 voor meer informatie over dit project. 

 
 

2. MKB-scans 
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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. 

10

 
 
 

15 
 

 

Overig 

8. Overig     
8.1 Energieakkoord Holland 
Rijnland uitvoeringslijn 
Duurzame Mobiliteit 

 Een van de uitvoeringslijnen van het Energieakkoord 
Holland Rijnland is Duurzame Mobiliteit. Aangezien 
onderwerpen van deze werkgroep niet direct zijn 
benoemd in het uitvoeringsprogramma Hillegom, 
wordt hier een nadere toelichting gegeven op deze 
uitvoeringslijn. Voor 2018 is een plan van aanpak 
opgesteld, waar drie thema’s centraal staan: 
 

1. Openbare laadinfrastructuur 
2. Deelauto’s 
3.     Verduurzamen doelgroepenvervoer 

1. Openbare laadinfrastructuur 
- Er zijn prognosekaarten op basis van bigdata opgesteld naar 

de verwachte behoefte aan openbare laadinfrastructuur in 
2020, 2025 en verder in de regio Holland Rijnland.  

- Inmiddels zijn voor alle dertien gemeenten in Holland 
Rijnland Plankaarten openbare laadinfrastructuur opgesteld 
op basis van de prognoses. Op deze plankaart staan op 
parkeervakniveau aangegeven waar de laadpalen het beste 
kunnen komen op basis van het gemeentelijk beleid en de 
beleidsregels openbare laadinfrastructuur. Met een 
dergelijke kaart is van tevoren nagedacht over de beste 
locaties en over spreiding.  

gezondheidsprogramma Healthy Hillegom, Jeugdfonds en 
Volwassenenfonds Sport en Cultuur Hillegom.  

- Verankeren van fysieke duurzaamheidsprincipe gebeurt in 
met name gebouwen met een sociaal maatschappelijke 
functie, zoals recentelijk bij het IKC Hillegom.  

- Ook bij de renovatie van jongerencentrum Solution worden 
voor zover mogelijk en aan de orde 
duurzaamheidsmaatregelen genomen.  

- Onderwerp maatschappelijk vastgoed maakt onderdeel uit 
van het Kader Duurzame Gebiedsontwikkeling dat nu wordt 
opgesteld.  

7.2 Actief inzetten Social Return 
Investment als onderdeel van 
inkooptrajecten 

Bedrijfsvoering SROI coördinator - De SRoI coördinator is in november 2018 aan de slag 
gegaan.  

- De implementatie van SRoI is voorbereid. SRoI wordt nu 
uitgevraagd in inkooptrajecten en inmiddels beginnen 
resultaten concreet te worden. 

-  In Hillegom zijn er reeds gegunde aanbestedingen waarin 
opdrachtnemer bezig is de SRoI-verplichting concreet te 
krijgen. De coördinator SRoI ondersteunt hierbij. 
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- De keuze is aan elke individuele gemeente om daarnaast 
ervoor te kiezen of op basis van de plankaart een 
verzamelverkeersbesluit te nemen voor alle beoogde 
laadpunten op de laadkaart. Dit kan ervoor zorgen dat het 
aanvraagproces, indien er een inwoner daadwerkelijk een 
aanvraag indient voor een openbare laadpaal, kan worden 
verkort.  
 

2. Deelauto’s 
- Een regionaal kader autodelen inclusief een 

maatregelenpakket is opgesteld. Dit maatregelenpakket 
houdt rekening met de verschillende gebieden in de regio 
en waar elke gemeente op maat invulling aan kan geven en 
gebruik van kan maken (menukaart principe). 

- 1 van de acties uit het kader autodelen was om in gesprek te 
gaan met aanbieders van autodelen. Door de bijeenkomst 
kwam er een gesprek op gang tussen ‘overheid’ en 
‘ondernemers’. Belangrijke conclusie was om met elkaar in 
gesprek te blijven.   

 
3. Verduurzamen doelgroepenvervoer 

- Geïnventariseerd wordt hoe verduurzamen van het 
doelgroepenvervoer in de regio Holland Rijnland kan 
worden gestimuleerd. 
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- In het project Bollenpolder van de Toekomst, onder andere 
gesteund vanuit de Economische Agenda Duin- en 
Bollenstreek, wordt door overheid, onderzoek en 
ondernemers tevens samengewerkt aan o.a. thema’s als 
duurzaamheid. 

6.3. Innovatief bedrijfsleven Ruimte We streven samen met het lokale bedrijfsleven naar 
een Hillegom dat klaar is voor de toekomst 

- Begin 2018 heeft de gemeente een intentieovereenkomst 
met het bedrijfsleven gesloten, waarbinnen de 
verduurzamingsopgave als één van de gezamenlijke 
ambities is benoemd (‘Heerlijk Hillegom op weg naar de 
toekomst’ – in deze overeenkomst wordt op verschillende 
thema’s – o.a. duurzaamheid, aantrekkelijkheid, 
bereikbaarheid, gezondheid, buitenruimte, 
arbeidsmarktparticipatie) de intentie tot samenwerking 
uitgesproken) 

- We hebben samen met partner Initiatiefrijk Hillegom een 
duurzaamheidsavond met het lokale bedrijfsleven 
georganiseerd, waarbij ingegaan is op wat op onze 
gemeente (en de bedrijven hierbinnen) af komt, en hoe we 
hier onder andere mee om kunnen gaan 

- We verkennen samen met het lokale bedrijfsleven welke 
gezamenlijke inspanningen we in de komende periode 
kunnen en gaan doen   

 

Sociale Duurzaamheid 

7. Sociale Duurzaamheid     
7.1 Duurzaamheid onderdeel 
reguliere relaties en taken 
sociaal domein 

Sociaal 
domein 

 - Vanuit o.a. het sociaal domein en domein buitenruimte 
lopen diverse trajecten om de sociale cohesie in Hillegom te 
versterken. Hierbij gaat het onder andere om: Hillegom 
Samen Sportief in Beweging, Ontwikkeling Sport- en 
Ontmoetingspark Zanderij, Ontwikkeling van 
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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. 

7

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 

GEMEENTE
HILLEGOM

11

 
 
 

17 
 

8.2 Elektrische laadpalen  Elektrisch en hybride rijden groeit in Nederland. Ook in 
Hillegom groeit de vraag naar passende 
laadinfrastructuur. Regelmatig ontvangen wij vragen 
over de mogelijkheden van laadinfrastructuur. Hillegom 
had nog geen laadpalenbeleid en daardoor konden wij 
geen gehoor geven aan toenemende vraag van 
inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal. 
Voor de elektrische rijder is het lang niet altijd mogelijk 
op eigen terrein te laden. Een alternatieve oplossing 
om vanaf eigen terrein met een kabel de auto in de 
openbare ruimte te laden is vaak niet mogelijk of 
wenselijk.  
 

- In november 2019 zijn het beleid en de beleidsregels 
Openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 
Hillegom definitief vastgesteld. 

- In navolging daarvan heeft de gemeente Hillegom met een 
eerste laadpaalexploitant een overeenkomst ondertekend.  

- Vanaf 6 december 2019 kunnen inwoners of andere 
belanghebbenden een openbare laadpaal aanvragen indien 
zij niet kunnen opladen op eigen terrein.  

- Op 18 juni 2019 is door de wethouders Hoekstra en Van Rijn 
samen met een inwoner en de laadpaalexploitant de eerste 
door een inwoner aangevraagde, openbare laadpaal in 
gebruik genomen.  

- Inmiddels zijn er vijftien openbare laadpalen geplaatst in 
Hillegom, waarvan twaalf laadpalen zijn gerealiseerd op 
aanvraag van inwoners.  

8.3 Energiecoöperatie  Een energiecoöperatie is een coöperatie die zich richt 
op het bevorderen van een duurzame 
energievoorziening. 

- Er is op initiatief van inwoners een aantal gesprekken 
gevoerd om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om tot 
een lokale energie coöperatie te komen (postcoderoos) in 
Hillegom. Ook wordt gekeken of hier gezamenlijk in Duin- en 
Bollenstreekverband kan worden opgetrokken.  

8.4 Monitoring resultaten  Het monitoren van de voortgang van de 
energietransitie in Hillegom, waarbij o.a. inzichtelijk 
wordt hoeveel energie wij verbruiken en hoeveel 
duurzame energie wij opwekken. 

- Om de voortgang van de energietransitie in Hillegom 
inzichtelijk te maken, onderzoeken wij mogelijkheden om 
energieverbruik en duurzame opwek te monitoren.   

8.5 Vernieuwing 
verlichtingsarmaturen in de 
openbare ruimte 

Buitenruimte Door LED-verlichting toe te passen in de openbare 
ruimte wordt energieverbruik teruggedrongen en dalen 
(onderhouds)kosten.  

- Voor de openbare verlichting in Hillegom is het beleidsplan 
openbare verlichting 2019-2023 opgesteld. 

- Met de komst van led in de openbare verlichting is de 
afgelopen beleidsperiode een innovatieslag gemaakt, die 
ook in deze komende beleidsperiode zal worden doorgezet.  

- Door het vervangen van conventionele armaturen naar LED 
armaturen wordt op energieverbruik bespaard. Met de 
huidige werkwijze is de verwachting dat in de komende 
jaren (tot 2030) nog 36% (t.o.v. november 2018) op 
energieverbruik bespaard kan worden.  
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Overig 

8. Overig     
8.1 Energieakkoord Holland 
Rijnland uitvoeringslijn 
Duurzame Mobiliteit 

 Een van de uitvoeringslijnen van het Energieakkoord 
Holland Rijnland is Duurzame Mobiliteit. Aangezien 
onderwerpen van deze werkgroep niet direct zijn 
benoemd in het uitvoeringsprogramma Hillegom, 
wordt hier een nadere toelichting gegeven op deze 
uitvoeringslijn. Voor 2018 is een plan van aanpak 
opgesteld, waar drie thema’s centraal staan: 
 

1. Openbare laadinfrastructuur 
2. Deelauto’s 
3.     Verduurzamen doelgroepenvervoer 

1. Openbare laadinfrastructuur 
- Er zijn prognosekaarten op basis van bigdata opgesteld naar 

de verwachte behoefte aan openbare laadinfrastructuur in 
2020, 2025 en verder in de regio Holland Rijnland.  

- Inmiddels zijn voor alle dertien gemeenten in Holland 
Rijnland Plankaarten openbare laadinfrastructuur opgesteld 
op basis van de prognoses. Op deze plankaart staan op 
parkeervakniveau aangegeven waar de laadpalen het beste 
kunnen komen op basis van het gemeentelijk beleid en de 
beleidsregels openbare laadinfrastructuur. Met een 
dergelijke kaart is van tevoren nagedacht over de beste 
locaties en over spreiding.  

gezondheidsprogramma Healthy Hillegom, Jeugdfonds en 
Volwassenenfonds Sport en Cultuur Hillegom.  

- Verankeren van fysieke duurzaamheidsprincipe gebeurt in 
met name gebouwen met een sociaal maatschappelijke 
functie, zoals recentelijk bij het IKC Hillegom.  

- Ook bij de renovatie van jongerencentrum Solution worden 
voor zover mogelijk en aan de orde 
duurzaamheidsmaatregelen genomen.  

- Onderwerp maatschappelijk vastgoed maakt onderdeel uit 
van het Kader Duurzame Gebiedsontwikkeling dat nu wordt 
opgesteld.  

7.2 Actief inzetten Social Return 
Investment als onderdeel van 
inkooptrajecten 

Bedrijfsvoering SROI coördinator - De SRoI coördinator is in november 2018 aan de slag 
gegaan.  

- De implementatie van SRoI is voorbereid. SRoI wordt nu 
uitgevraagd in inkooptrajecten en inmiddels beginnen 
resultaten concreet te worden. 

-  In Hillegom zijn er reeds gegunde aanbestedingen waarin 
opdrachtnemer bezig is de SRoI-verplichting concreet te 
krijgen. De coördinator SRoI ondersteunt hierbij. 
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