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Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Bestuurscultuur Hillegom (deel 2) 

 
Geachte leden van de gemeenteraad 

 

In de zomer van 2019 heeft in het Haarlems Dagblad een artikel gestaan met de kop “Geen regie bij 

station Hillegom” Het bericht eindigt met  de volgende passage: 

 
 

In de zomer van 2020 hebben we samen met de wethouder en een ambtenaar een rondje gemaakt bij 

het station. Vervolgens is met elkaar een lijstje met suggesties gemaakt. 

Een deel is uitgevoerd. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan de belijning en wat extra borden geplaatst. 

Voor ons was het allerbelangrijkste dat er eindelijk een wethouder openlijk toegaf dat de bemoeienis 

van de gemeente rond de herinrichting in 2013 nadelig heeft uitgepakt. Klasse dat de wethouder hier 

zo eerlijk over was en een prima basis om ons beschadigde  vertrouwen een nieuwe kans te geven en 

samen tot oplossingen te komen met enkele simpele veranderingen. 

 

Anderhalf jaar later willen we de in het Haarlems Dagblad genoemde punten doornemen: 

1 Extra stalling buitenmodel fietsen in overleg met de Provincie en ProRail: 

Er is geen plek bijgekomen. Wel is er wat cosmetisch gedaan met vakken verven en opstaande 

beugels. 

2 verplaatsen van verhoogde rekken.  

De gemeente heeft het oorspronkelijke voorstel uit 2013 tegengehouden en het resultaat is een 

investering van 150 duizend euro die nauwelijks wordt gebruikt. Om het geheel te verplaatsen naar de 

ingang denkt ProRail twee ton te moeten berekenen aan de gemeente. Wij snappen dat de gemeente dit 

niet doet. 

Het betekent wel dat er sturing gegeven moet worden van de afdeling Handhaving om een beter 

gebruik te stimuleren.  

3 Plan van Aanpak handhaving wordt uitgewerkt. Geen idee wat de uitkomst is. We lezen wel e.e.a. in 

het Veiligheidsbeleid 2020-2023 alleen wordt dit niet uitgevoerd. 

 

Ter informatie de praktijk: 

We kunnen talrijke passages aanhalen waarin het belang van het station genoemd wordt. We kiezen er 

een paar: 



 
 

Passage uit Veiligheidsbeleid 2020-2023 

 
 

 

Het station is door de gemeente(raad) benoemd tot een van de zeven ‘Overige thema’s). 

 
 

 

Voor reizigers is een toegankelijke en veilige omgeving van groot belang, evenals voor ons als direct 

omwonenden. De passage over de weesfietsen is duidelijk en bevestigt dit en uitvoering is voor ons 

ook van groot belang. 

Keer op keer blijkt echter dat het bij de gemeente geen enkele prioriteit heeft en men vooral energie 

steekt in mooie woorden en misleidende teksten. 

Afgesproken is dat twee maal per jaar de stalling geschoond zou worden van achtergelaten fietsen en/ 

of wrakken. 

Dit is net als vorig jaar maar matig gebeurd.  

Wel zijn er een aantal fietsen gelabeld die niet compleet waren of bijvoorbeeld met een lekke band. Na 

zeven weken vragen kregen we dit antwoord: 

 

 
 

 



Even in perspectief: 

Er is slechts een deel gedaan. Normaal is de werkwijze dat de gelabelde fietsen na 5 weken een tweede 

aankondiging krijgen via een rood label dat de fiets zal worden verwijderd. Fietsen waarvan de banden 

niet zacht zijn geworden kunnen dus makkelijk maanden blijven staan. Uiteindelijke ‘ tijdswinst’ voor 

de boa’s hooguit een half uur. 

Intussen wil men ons al heel lang laten gelover dat de boa’s dagelijks het station bezoeken om 

‘toezicht te houden’ Flauwekul verhaal maar mocht dit zo zijn: stop hiermee want het is nutteloos. 

Ondanks alle aanwijzingsborden die hier hangen kun je hier probleemloos maanden je (brom)fiets op 

de verkeerde plek achterlaten. 

Voor bijvoorbeeld de PZH is het een voorwaarde voor investeringen dat er wel een effectieve 

weesfietsenaanpak is. 

Wat ons betreft kan het allemaal veel simpeler: schoon volgens afspraak de stalling twee keer per jaar 

op (zie de eerder door de gemeente zelf opgesomde voordelen). 

Wij zijn intussen nog steeds bereid om contact op te nemen met gemeente of politie als daar 

aanleiding voor is. Scheelt de boa’s vele uren die men wel aan corona kan besteden. 

 

Scheelt veel tijd en iedereen zal hier blij mee zijn. 

 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Inwoners Hillegom 

 


