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Het college heeft in haar vergadering van 7 juni 2022 ingestemd met het starten van de 

procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan “Rotonde Weerlaan-Heemskerklaan, 

Hillegom”. 

 

Samenvatting collegebesluit 

Op 31 maart 2021 heeft het college, op basis van het rapport "verkeersveiligheidsanalyse 

Weerlaan-Vosselaan-Heemskerklaan (feb 2021)", besloten dat er een rotonde 

gerealiseerd moet worden bij het Integraal KindCentrum Vossepark in Hillegom. Het 

kruispunt Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan zal in de toekomst een stuk drukker 

worden. In de huidige situatie wordt de kruising hoofdzakelijk in de zomermaanden 

intensief gebruikt door fietsers en voetgangers voor een bezoek aan het zwembad 

(sportcentrum). Met de aanwezigheid van het IKC (Integraal Kind Centrum) wordt de 

kruising structureel door meer voetgangers en fietsers gebruikt. Op 21 september 2021 is 

door het college een inrichtingsplan voor de rotonde vastgesteld.  

 

Het realiseren van een rotonde op de betreffende locatie past echter niet binnen de 

bestemmingen van de geldende bestemmingsplannen. Daarom is een herziening op deze 

locatie noodzakelijk. Inmiddels is voor deze ontwikkeling een 

voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde 

Weerlaan-Heemskerklaan, Hillegom" voorziet in de realisatie van een rotonde. 

 

Besloten wordt om het voorontwerpbestemmingsplan "Rotonde Weerlaan-

Heemskerklaan" vast te stellen en hiervoor het wettelijke vooroverleg met de 

vooroverlegpartners te starten. Tevens is besloten om de raadscommissie te informeren 

over dit besluit. 

 

Participatie 

In een vroegtijdig stadium zijn omwonenden en betrokkenen al bij de plannen 

meegenomen. De inrichtingstekening van de rotonde heeft medio 2021 voor eenieder ter 

inzage gelegen. Hierover zijn direct omwonenden per brief geïnformeerd. Vervolgens is 

deze inrichtingstekening deels aangepast naar aanleiding van binnengekomen reacties. 

Het besluit tot het gewijzigd vaststellen van de inrichtingstekening is op 21 september 

2021 voorgelegd aan het college. Zodra bij de volgende stap het 

ontwerpbestemmingsplan voor eenieder ter inzage wordt gelegd, is er voor 



 

 

belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen het 

bestemmingsplan. 


