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Inhoud mededeling 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Tijdens de commissieavond waarin de programmabegroting 2020- 2023 werd behandeld, 

heeft een aantal fracties aangegeven dat zij de begrotingsteksten niet concreet genoeg 

vond. De afspraak is gemaakt dat fracties de onderwerpen waar zij deze concretisering 

missen, schriftelijk aan het college sturen. Hierna was de bedoeling een avond te 

organiseren om met het college over deze onderwerpen te spreken. Tijdens de 

presidiumvergadering van 19 december is besloten dat het college geen avond organiseert, 

maar schriftelijk reageert op de ingebrachte punten.  

Een aantal fracties heeft algemene adviezen en opmerkingen gemaakt over de begroting, 

met de bedoeling hier in de begroting van 2021 de resultaten van te zien. We zullen hier 

eerst ingaan op deze algemene opmerkingen. Als bijlage bij deze brief vindt u vervolgens de 

reactie van het college op de concretiseringsvragen uit de begroting 2020-2023.  

De CDA fractie gaf aan dat zij uit de technische avond en uit andere bronnen genoeg 

informatie hebben vergaard om tot een goede behandeling van de begroting te komen. Het 

college kan zich echter goed voorstellen dat het zoeken naar vastgestelde beleidsnota’s en 

eerder genomen besluiten een tijdrovende klus is. Wij zullen daarom in de begroting 2021 

hyperlinks opnemen, zodat u op een eenvoudige manier de onderliggende stukken kunt 

raadplegen.  

De fractie van D66 vindt de begroting onoverzichtelijk, met name ook betreffende beleid, 

(concrete) plannen, oplossingsrichtingen, ambities, speerpunten en indicatoren met 

zeggingskracht. Zij hebben aan de hand van begrotingen van andere gemeenten 

geïllustreerd wat, wat hen betreft, goede voorbeelden zijn waarin deze aspecten wel tot 

hun recht komen. Tijdens de presidiumvergadering van 19 december is stilgestaan bij een 

nieuwe opbouw van de begroting. De fractievoorzitters kiezen er niet voor de indeling van 

de begroting te wijzigen, maar om deze in zijn huidige vorm leesbaarder en concreter te 

maken. Het college vindt dit een verstandige koers.  



 

 

De fracties van Groen Links, CDA en Bloeiend Hillegom hebben doelen uit de begroting 

opgesomd waar zij concretisering op vragen. De reacties hierop vindt u in de bijlage.  

Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen en opmerkingen beantwoord te hebben en nemen 

uw tips en adviezen voor verbetering van de concreetheid en leesbaarheid van de begroting 

ter harte bij het opstellen van de komende begroting.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: Punten in de programmabegroting die volgens fracties nu of in een volgende 

begroting nader geconcretiseerd moeten worden 
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PUNTEN IN DE PROGRAMMABEGROTING DIE VOLGENS FRACTIES NU OF IN EEN VOLGENDE BEGROTING NADER GECONCRETISEERD MOETEN WORDEN 

 

Prg Thema Blz. Opmerking 

1 Onderwijs 9 

DOEL B Signaleren en ondersteunen van kinderen met een onderwijsachterstand. 
ACTIVITEITEN DOEL B 
> Versterken van de samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en onderwijs. 
> Uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid.  
 

Beide zaken worden nader uitgewerkt in het nieuwe onderwijskansenbeleid, dat in maart 2020 naar de raad 

komt ter vaststelling. 
 

1 Onderwijs 
BH 

9 WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? ACTIVITEITEN DOEL A  
> Afwegen nieuwbouw/renovatie gymzalen Mesdaglaan en Guido Gezellelaan. 
Verder staat er helemaal niets, niet wat het mag kosten, wat effect moet zijn, wanneer etc.? 
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? ACTIVITEITEN DOEL A  

> Afwegen nieuwbouw/renovatie gymzalen Mesdaglaan en Guido Gezellelaan. 
Verder staat er helemaal niets, niet wat het mag kosten, wat effect moet zijn, wanneer etc.? 
 
Er gaat nieuwbouw komen voor basisschool De Giraf. Omdat daar ook een gymzaal staat ligt het voor de hand 
om te kijken of deze nog ‘een toekomst’ heeft. De gymzaal aan de Mesdaglaan is ook gedateerd. Wanneer de 

toekomstvraag voor de gymzaal aan de Guido Gezellelaan gesteld wordt dan is het verstandig om deze ook voor 

de gymzaal aan de Mesdaglaan te stellen. Het effect moet zijn dat Hillegom, zoals in de sport- en beweegnota is 
opgenomen, beschikt over voldoende en kwalitatief goede binnensportaccommodaties. 
Wanneer geconstateerd wordt dat het verstandig is om te renoveren dan wel nieuw te bouwen zal de raad 
daarover een voorstel ontvangen.  
 
 

1 Sport & Gezondheid 
10-

11 

DOEL C Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed. 
ACTIVITEITEN DOEL C 
> Optimaliseren van de aansluiting tussen vraag naar en aanbod van maatschappelijke accommodaties in 
Hillegom. 
Door middel van een notitie/nota zal antwoord worden gegeven op de vraag of Hillegom voldoende 

maatschappelijke accommodaties heeft om aan de wettelijke plicht (onderwijs) te voldoen of het beleid te 

kunnen uitvoeren zoals dat is vastgesteld. Tevens wordt een voorstel gedaan hoe Hillegom met het vraagstuk 
maatschappelijke accommodaties om wil gaan. 
> Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij met herinrichting SDOlocatie. 
De sportaccommodatie van SDO voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Vanuit de vraag hoe hier mee om te 
gaan is het idee van de ontwikkeling van een vitaal sportpark ontstaan. De gedachtenvorming hierover gaat door 
in 2020. De raad is over dit project geïnformeerd in de raadscommissie en tijdens een informatieve sessie. 
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> Stimuleren en ondersteunen van de energietransitie/ verduurzaming van accommodaties. 
 
In de sportnota (p.16) staat een toelichting op bovenstaande 

1 Sport & Gezondheid 
CDA 

10 “De openbare ruimte kan een belangrijke rol spelen om bewegen te stimuleren. In 2020 willen we minimaal één 
initiatief realiseren.” Een zin zoals deze roept bij de lezers de vraag op: Waar moeten we bij initiatief aan denken? 
Een sport- en beweegplein? Of de ontwikkeling van het sportpark (onderdeel SDO-gebouwen)? Een voorbeeld zou 
hier verhelderend werken. Wellicht kan hier ook verwezen worden naar de plaats waar initiatieven genoemd 
worden, bijvoorbeeld de Sport- en beweegnota of uitvoeringsprogramma ‘Healthy Hillegom’. 
 
Op pagina 16 van de sportnota  staat een concretisering van de mogelijke initiatieven: 
De openbare ruimte in Hillegom richten we meer beweegvriendelijk in 
a. Sport en speelplekken worden onder de aandacht gebracht. 
b. Schoolpleinen en sportparken worden waar mogelijk open gesteld. 
c. Lang leve de buitenruimte. In samenspraak met alle betrokkenen gaan we beter zichtbare wandel-, loop- en 
fietsroutes en het plaatsen van fitnesstoestellen in de buitenruimte. 

 
Wanneer u het nog concreter wil maken dan kunt u inderdaad denken aan een fitplein of het vitale sportpark De 
Zanderij. Het speel-, beweeg- en sportbeleid openbare ruimte komt in maart/april in de raad. 
 

1 Sociaal domein 10 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?  

DOEL A Meer inwoners kunnen participeren in de samenleving, indien nodig met hulp en ondersteuning.  

DOEL B Inclusiever maken van de Hillegomse samenleving. 
Mooie doelen: echter niet SMART gemaakt in de teksten.  
 
Dit zijn breed geformuleerde doelen, aansluitend bij o.a. de Wmo-kadernota. Vanuit het sociaal domein wordt 
hieraan gewerkt via o.a. Wmo, onderwijs, sport en welzijn.  
WelzijnsKompas werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen en biedt ondersteuning als 

dit nodig is. Beide doelen worden op dit moment met WelzijnsKompas concreter gemaakt.  
Voorbeelden zijn: over 3 jaar willen we dat inwoners 
 WelzijnsKompas nog beter weten te vinden voor een ondersteuningsvraag 
 met mantelzorgvragen ervaren dat de geboden ondersteuning hen verlichting geeft 
 zich minder eenzaam voelen  
 nog meer omzien naar elkaar en zich inzetten voor hun directe omgeving 

Er wordt naar indicatoren gezocht om de ontwikkelingen te blijven volgen. 
 

1 Sociaal domein 13 

DOEL C Meer sociale cohesie tussen inwoners en in de wijken. 
ACTIVITEITEN DOEL C 
> Voortzetten pilot “Ontmoeten in de wijk’ 
> Organiseren van informele steunnetwerken op buurt- en wijkniveau. 

> Trainen en ondersteunen van vrijwilligers in wijken. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjo0Yvogb_mAhUSZcAKHbdqBmcQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kennisbanksportenbewegen.nl%2F%3Ffile%3D7990%26m%3D1500271736%26action%3Dfile.download&usg=AOvVaw0zdMS-mrqf7Xyuy20eChzY
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjo0Yvogb_mAhUSZcAKHbdqBmcQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kennisbanksportenbewegen.nl%2F%3Ffile%3D7990%26m%3D1500271736%26action%3Dfile.download&usg=AOvVaw0zdMS-mrqf7Xyuy20eChzY
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‘Even buurten’ is een buurtaanpak waarmee Welzijnskompas de wijk in gaat. Dit zal ook in 2020 gebeuren. 
Daarnaast is het streven om, bijv. in het kader van de aanpak van eenzaamheid, wijken en buurten te 
mobiliseren om naar elkaar om te kijken.  

 
U ontvangt in januari een evaluatie van de pilot Ontmoeten in de wijk en een voorstel voor de wijze waarop wij 
deze pilot continueren.  
 

1 Sociaal domein 13 

DOEL D Meer kinderen groeien gezond en veilig op. 

ACTIVITEITEN DOEL D 
> We gaan jeugdhulp inkopen volgens de in 2019 geformuleerde opdracht, voor de periode 2021 en 

verder. 
> Monitoren (en evt. bijsturen) pilot Praktijkondersteuner HuisartsJeugd.  
 
Wij monitoren en zetten een maatschappelijke business case op samen met de regio Holland Rijnland.   
De bedoelde opdracht is het programmaplan jeugdhulpaanbod Duin- en Bollenstreek. Dit plan komt in maart 

naar de raad. De inkoop van jeugdhulp wordt hierop gebaseerd. 
> Monitoren (en evt. bijsturen) pilot Praktijkondersteuner HuisartsJeugd.  
De raad heeft ingestemd met de inzet van een POH Jeugd. In 2020 zal in de gaten gehouden worden of met 
deze inzet de doelen bereikt worden die beschreven zijn. 
 

1 Sociaal domein 

CDA 

13 Onder activiteiten doel C: ‘ trainen en ondersteunen van vrijwilligers in wijken’ : ook hier werkt een voorbeeld 
verhelderend: trainen waarin? Ondersteunen met wat? 
 
Zie het antwoord op de vraag van GroenLinks eerder in dit document. 
 
 
 

1 Sociaal domein 
13-
14 

DOEL E Betere aansluiting van jeugd- en jongerenwerk op de specifieke behoefte van de Hillegomse jeugd 

(project Jeugd Hillegom). 
ACTIVITEITEN DOEL E 
> Vergroten aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het jongerencentrum. 
> Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk om vervolg te geven aan het project Jeugd Hillegom. 

> Intensiveren van de samenwerking tussen jongerenwerk, CJG en instanties als Brijder en Halt. Specifieke hulp 
voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving.  
Het jongerencentrum Solution wordt verbouwd. De aantrekkelijkheid en toegankelijkheid worden in samenspraak 

met de doelgroep en Stichting Welzijnskwartier opgepakt. In februari geeft Welzijnskwartier een presentatie in 
de raad om de ontwikkelingen te delen.  
De inzet van Welzijnskwartier is eerder al opgehoogd. We hebben kwartaalgesprekken waarin we de inzet 
monitoren en op de hoogte blijven van wat er speelt. 
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De zorg- en veiligheidstafel wordt gecontinueerd. Hier werken diverse organisaties met elkaar samen. In 2020 
wordt er aan gewerkt om deze samenwerking nog beter te laten verlopen. Zie ook het antwoord op de vraag 
hieronder. 
 

1 Sociaal domein 
CDA 

18 In de toelichting bij de indicatoren: “ Vanuit het Rijk hebben we een opdracht om landelijk een bepaald aantal 
VSV’ers te hebben”. Dat klinkt alsof het gaat om een streefgetal, maar wij nemen aan dat het gaat om een 
drempelwaarde waar je onder wil blijven. De duidelijkste manier om de boodschap over te brengen is (a) de 
drempelwaarde voor Hillegom vermelden en (b) aangeven of Hillegom daar onder gebleven is (zolang het 
percentage voor Hillegom nog niet bekend is). In de tabel wil je dan graag zien of we in de voorgaande jaren ook 
onder de drempelwaarde zijn gebleven. Ik denk dat op dit punt een betere woordkeus en toelichting veel 
helderheid kan geven, zonder dat het document wezenlijk dikker hoeft te worden.  
 
Eens! We zijn voor Hillegom alle jaren onder de drempel gebleven en in de volgende begroting zullen we dat op 
voorgestelde wijze inzichtelijk maken. 
 

2 Verkeer en vervoer 
BH 

26 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 
DOEL D Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. 
Mooi doel: echter ook niet SMART gemaakt in de teksten of wat de kengetallen of criteria zullen zijn. 

 
De concretisering staat beschreven bij de activiteiten, die bij dit doel horen: 

> Continu aandacht vragen voor het belang van een goede noordelijke ontsluiting van de Duin en 
Bollenstreek, en daarbij aandacht vragen voor het beperken van de hinder van de omgeving, een goede 
inpassing en acceptabele gevolgen voor de impact op de binnenstedelijke doorstroming. 
> Vervolg geven aan het provinciaal onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op de N207/N208. 
> Vervolg geven aan het onderzoek hoe station Hillegom een grotere rol te geven in de regionale 

mobiliteit. 
 

2 
Openbare orde & 
veiligheid 

24 

DOEL B Multiproblematiek aanpakken door veiligheid en zorg te combineren. 
 
Koppeling zorg en veiligheid wordt volop uitvoering aan gegeven. In de begroting 2020 staat daar het volgende 
over geschreven:  

 

Jeugd en Veiligheid 
De integrale aanpak van jeugdoverlast door middel van de Zorg- en Veiligheidstafel werkt goed. De effectieve 
groepsaanpak jeugd in 2019 is mede door de onderliggende netwerkstructuur van de Zorg- en Veiligheidstafel 
snel tot stand gekomen. We intensiveren de samenwerking tussen de ketenpartners en we versterken de 
verbindende rol van de gemeente. Samenwerking en een integrale aanpak geldt niet alleen voor de externe 

partners, maar ook voor de interne organisatie. De komende periode wordt de ontschotting tussen veiligheid en 
het sociaal domein doorgezet. Met een gezamenlijke aanpak kunnen we vaker en beter inzetten op preventie. 
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Verder staan de volgende activiteiten beschreven in de begroting: 
> Voortzetten -voor een periode van twee jaar- van de zorg- en veiligheidstafel. Eind 2020 evalueren we deze 
pilot. 

>Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken) 
> Outreachend jongerenwerk in nauwe samenwerking met de inwoners en politie inzetten op overlastgevende 
jeugd. 
> Invoering Wet verplichte GGZ. De Wvggz gaat de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(BOPZ) vervangen. 
 
 

 

2 Openbare orde & 
veiligheid 
BH 

24 WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? ACTIVITEITEN DOEL A 
> Evalueren tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit op straat door inzet van boa's.  
Mooi doel: echter ook niet SMART gemaakt in de teksten of wat de kengetallen of criteria zullen zijn. 
Geslaagd: als er extra veel bekeuring voor fout parkeren worden geboekt bijvoorbeeld? 

 
De evaluatie van de extra BOA voor twee jaar, dat zal een overzicht zijn van alle taken die we met deze extra 
capaciteit hebben kunnen doen (toezicht station, wekelijkse surveillance jeugd samen met politie, surveillance in 
centrum, meldingen afhandelen, blauwe zone, fietsen verwijderen, evenementen, enz.). Uit de evaluatie moet 
vooral duidelijk worden hoeveel taken er liggen en wat we daarmee kunnen doen in relatie tot de capaciteit. Dan 
gaat het over zichtbaarheid, dienstverlening en handhaving.  
 

2 Wonen 28 DOEL D Een meer toekomstbestendige woningvoorraad. 
ACTIVITEITEN DOEL D 
> Jaarlijks - Samen met stakeholders (WZZ Elsbroek / Jozefpark) bevorderen van initiatieven en faciliteren van 
de woonopgave, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
> Jaarlijks - Inzetten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het realiseren van duurzame 

nieuwbouw volgens Uitvoeringsprogramma duurzaamheid zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt. 
 
 
In de 3e fase van Woonzorgzone Elsbroek-zuid wordt gestalte gegeven aan de ambitie om ouderen en mensen 
met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren. Levensloopbestendige 
appartementen en zorgappartementen maken deel uit van het woningbouwprogramma. Daarnaast informeren 

wij ouderen over de mogelijkheden van woningaanpassing met de campagne “langer comfortabel thuis” i.r.t. de 

blijvers- en verzilverlening. 
 
 
 
Voor 2020 zijn met Stek Prestatieafspraken gemaakt over de sloop van energetisch slecht presterende 
complexen (Karel Doormanplein, Goed Wonen fase II) en de bouw van onder andere Nul-Op-de Meter (NOM) 
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nieuwbouwwoningen. Voor een groot deel van de bestaande voorraad van Stek geldt dat een gemiddelde 
energie-index lager dan 1,4 (label B) voor het einde van 2020 gehaald gaat worden, e.e.a. afhankelijk van het 
moment van sloop van de slecht presterende complexen. 
 

Bij de vaststelling van het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ is afgesproken om de 
raad regelmatig te informeren over de voortgang. Eind 2019 heeft u een verslag ontvangen met daarin 
weergegeven de stand van zaken van alle activiteiten zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid 2018-2022. Ook bent u eind 2019 geïnformeerd over het traject van RES, warmtevisie en HES 
 

2 Omgevingswet 30 

DOEL B Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en 
ambtenaren. 

 
De Omgevingswet vraagt van bestuurders en ambtenaren een nieuwe manier van werken.  
In 2020 willen we komen tot optimale dienstverlening passend bij de omgevingswet: we gaan uitwerken wat 
optimale dienstverlening is en een start maken met de implementatie.  
. 

 

2 
Openbare ruimte en 
duurzaamheid 

33 

DOEL C Energieneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale gemeente in 2050. 
ACTIVITEITEN DOEL C 
> Uitvoeren activiteiten en monitoren van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018- 2022, 
waarbij de nadruk ligt op energietransitie, onder andere: 
- Actief deelnemen aan de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025; 

- Opstellen Warmtetransitievisie 2020-2021. 

 
Bij de vaststelling van het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ is afgesproken om de 
raad regelmatig te informeren over de voortgang. Eind 2019 heeft u een verslag ontvangen met daarin 
weergegeven de stand van zaken van alle activiteiten zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid 2018-2022. Ook bent u eind 2019 geinformeerd over  het traject van RES, warmtevisie en HES 

 
 

2 
Openbare ruimte en 
duurzaamheid 

33 

DOEL D Openbare ruimte is klimaatbestendig. 
ACTIVITEITEN DOEL D 
> Uitvoeren gerichte maatregelen op basis van uitgevoerde klimaatstresstests, afgestemd op de doelstellingen 
van klimaatadaptatie. 

 
De klimaatstresstest moet eerst worden uitgevoerd, voordat we de acties kunnen bepalen. We weten dus al wel 
dat er acties zullen zijn, maar lopen niet vooruit op de analyse.  
 
Als actie staat ook in de begroting dat we een waterbeheerplan opstellen. Hier zullen concrete acties in genoemd 
worden.  
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3 Centrumontwikkeling 42 

DOEL A In nauwe en constructieve samenwerking met stakeholders inzetten op duurzame groei en revitalisering 
van ons centrum. 
ACTIVITEITEN DOEL A 
> Opstellen meerjarenwerkprogramma dat, in aanvulling op de reeds ingeslagen weg, ons centrum brengt tot de 

cultuurhistorische, levendige ontmoetingsplaats met het voorzieningenniveau zoals in 'Heerlijk Hillegom - 
Omgevingsvisie 2030' beschreven. 
 
Hier kunnen we op dit moment nog niet concreter over zijn. We faciliteren wanneer mogelijk en blijven ons 
inzetten voor initiatieven en plannen die bijdragen aan het door ons geformuleerde doel.  
 
Hier kunnen we niet concreter over zijn. We stellen een plan op, dat voortborduurt op de ingeslagen weg. Hierin 

beschrijven we de acties om daar te komen.  
 

3 Centrumontwikkeling 42 

DOEL B Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom. 
ACTIVITEITEN DOEL B 
> Intensiveren van de samenwerking met Stichting Hillegom Marketing. 

 
In de begrotingstekst staat verder nog beschreven: 
Levendig Hillegom 
We zetten in op activiteiten en projecten die Hillegom levendig en aantrekkelijk maken. Innovatie en 
duurzaamheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. Wij faciliteren plannen en ideeën, op voorwaarde dat ze 
bijdragen aan een verbetering van de leefkwaliteit en de duurzame ontwikkeling van Hillegom. 
We doen dit niet alleen. Met het lokale bedrijfsleven sloten we in 2019 de intentieovereenkomst  "Heerlijk 

Hillegom op weg naar de toekomst" . Hierin spreken overheid en bedrijfsleven naar elkaar uit waar zij kunnen 
bijdragen aan het succesvol verwezenlijken van initiatieven op thema's als bereikbaarheid, duurzaamheid, 
aantrekkelijkheid en arbeidsparticipatie. In 2020 wordt deze intentieovereenkomst nader uitgewerkt en worden 
verschillende uitvoeringslijnen ingericht. 
 
Centrum 

We stimuleren de investeringsbereidheid van ontwikkelaars en ondernemers in het centrum door het 
vestigingsklimaat te versterken. Dit doen we door de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren. De 
kaders liggen vast in de eerder vastgestelde centrumplannen. In 2020 ronden we de herinrichting van de 
openbare ruimte in het middengedeelte van de Hoofdstraat af. Daarnaast denken we mee met de plannen van 
ondernemers en ontwikkelaars en waar mogelijk geven we ruimte aan hun ambities. 

 

3 Centrumontwikkeling 42 

DOEL C Fysiek-ruimtelijke aanpassingen uitvoeren die bijdragen aan revitalisering van het centrum en aansluiten 
op het reeds vastgestelde beleid. 
ACTIVITEITEN DOEL C 
> Analyseren van de voorgenomen fysiek-ruimtelijke aanpassingen in de huidige centrumplannen en nagaan 
welke van deze plannen in potentie versneld uitgevoerd kunnen worden. 
 

https://initiatiefrijkhillegom.nl/heerlijk-hillegom-op-weg-naar-de-toekomst/
https://initiatiefrijkhillegom.nl/heerlijk-hillegom-op-weg-naar-de-toekomst/
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In 2019 is gestart met de werkzaamheden om gehele Hoofdstraat dezelfde uitstraling te geven zoals nu al in 
zuidelijk deel van de Hoofdstraat zichtbaar is. Naast de Hoofdstraat zijn ook de zijstraten aangepakt. In de 
Hoofdstraat worden verschillende boomsoorten geplant, de verlichting wordt aangepakt en er komen houten 
zitbankjes en nieuwe afvalbakken. Door een nieuwe verkeersveilige inrichting is flexibel gebruik van de 

winkelstraat mogelijk. De herinrichting van de Hoofdstraat en de Meerstraat promenade duurt tot en met medio 
april 2020. Het restant van de zijstraten duurt tot en met eind mei 2020. 
 
 

3 Regionale economie 43 

DOEL B Versterken bovenregionale economische positie 

ACTIVITEITEN DOEL B 
> Verkennen strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek). 

 
De komende periode wordt verder onderzocht hoe de unieke ligging tussen de metropoolregio Amsterdam en 
Den Haag/Rotterdam beter kan worden benut. 
 

3 Bedrijventerreinen 44 

DOEL B Meer duurzame bedrijventerreinen. 
ACTIVITEITEN DOEL B 
> Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en 
op basis van de klimaatstresstest. 
> Kijken hoe we samen met ondernemers de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en veiliger kunnen 
inrichten. 
> Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties alleen als dit vanuit een breed en regionaal perspectief noodzakelijk is. 

 

In de begrotingstekst staat meer duiding van het doel: 
Op regionaal niveau is een kwalitatieve analyse van de bedrijventreinen uitgevoerd. Ook is een klimaatstresstest 
uitgevoerd. Beide analyses geven meer inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van de toekomstige 
ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. We maken voor onze gemeente de vertaling wat deze analyses 
betekenen in relatie tot onze ambities, en welke inspanningen nodig zijn om deze te verwezenlijken. 

 

4 Dienstverlening 
52-

53 

DOEL D De klant waardeert de dienstverlening van de gemeente en er vindt gerichte sturing plaats aan de hand 
van data en slimme technologieën. 
ACTIVITEITEN DOEL D 
> Meten van de klanttevredenheid en de prestatie van onze dienstverlening. We relateren de scores aan onze 
servicenormen. Mede aan de hand van deze uitkomsten sturen we bij en verbeteren wij onze dienstverlening. 

 
Wij hebben servicenormen vastgesteld waaraan onze dienstverlening moet voldoen. Door de klanttevredenheid 
te meten kunnen we gericht werken aan het verbeteren hiervan.  
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp64nchd3mAhXGZVAKHaYoAjQQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fhollandrijnland.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FKwalitatieve_verdieping_bedrijventerreinen_regio_Duin-_en_Bollenstreek.pdf&usg=AOvVaw1A14SGQeVg5bA07cTz1d1

