
Van: Inwoners Hillegom 
Verzonden: woensdag 10 november 2021 14:28 
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Bouwplannen tussen Veenenburgerlaan en Van den Endelaan / Van den Endeplein 
 
 
Aan de fractie- en raadsleden Gemeente Hillegom, 
 
Een aantal weken geleden werden wij onaangenaam verrast met een uitnodiging voor 
een  informatie bijeenkomst over een ingediende zienswijze mbt het exploiteren van het stuk 
grond tussen de Veenenburgerlaan  achter de huizen Van den Endelaan. 
Tijdens de bijeenkomst bleek deze door de projectontwikkelaar te zijn gelabeld als 
Participatie bijeenkomst en werden ons enkele schetsen getoond vanuit de zienswijze. De 
bewoners waren onaangenaam verrast door de term participatie bijeenkomst, want de 
uitnodiging betrof een informatie avond. Wij voelen ons als bewoners hierdoor misleid. 
 
De teneur van het verhaal was dat de bouw van deze GOM woningen onafwendbaar was en 
dat we ons er maar beter in konden schikken en gaan meedenken. Wij vroegen herhaaldelijk 
om informatie waar deze zienswijze in de gemeentelijke stukken te vinden was, maar kregen 
daarop geen duidelijk antwoord.  
Ook een aantal bewoners van het Van den Endeplein grenzen direct aan het land tussen het 
genoemde stuk grond tussen de Van den Endelaan en Veenenburgerlaan en deze werden 
niet genoemd in de presentatie. Op de informatieavond werd geen aandacht aan deze 
bewoners geschonken. 
 
Wij willen u vragen om uw invloed op burgemeester en wethouders uit te oefenen om te 
voorkomen dat de agrarische bestemming omgezet wordt in bouwbestemming, en of u kunt 
helpen voorkomen dat hier gebouwd gaat worden. Argumenten tegen bebouwing van het 
land tussen Van den Endelaan en Veenenburgerlaan zijn onder meer dat dit het beeld van 
het dorp gezien vanaf de Veenenburgerlaan heel erg gaat veranderen. Het lint van jaren 30 
huizen zal wegvallen. Andere ruimtelijke bezwaren zijn dat de openheid zal verminderen, dat 
er verdichting op zal treden, dat bollengrond verdwijnt. Ook zijn er natuur- en 
milieuargumenten, zoals de bollenvogels die hier broeden en fourageren. Ook vogels die op 
de rode lijst staan. Verder is de ontsluiting een groot punt van zorg voor ons, want het 
straatje naast nr 71 Van den Endelaan is erg nauw en wordt nu al zeer intensief gebruikt. Op 
de informatiebijeenkomst is ook aangegeven dat we ervan uit mogen gaan dat dit pas het 
begin is, en dat op niet al te lange termijn het hele stuk tot aan de Veenenburgerlaan 
woonwijk zal gaan worden. Dit mag toch niet gebeuren?  
Ons gegeven argumenten dat het stuk land te klein zou zijn voor beteling gaan niet op. Het 
kan fysiek worden aangesloten op de naastliggende percelen of worden gebruikt, 
bijvoorbeeld door een kleine gespecialiseerde kweker voor het telen van ‘kleingoed’ zoals 
sneeuwklokjes, winterakoniet, krokus, ... etc 
 



 
 
 
Na bijeenkomst zijn een aantal van ons gaan onderzoeken hoe het geheel in elkaar stak en 
wat de GOM inhoudt.  
 
Er  bleek  al  op 24 maart  2021 een zienswijze te zijn ingediend op de  gewijzigde 
Omgevingsvisie Hillegom 2021 door TPS BV  namens hun opdrachtgever en opgesteld door 
Buro SRO 
Deze zienswijze was te vinden bij de ingekomen stukken van de 
raadsvergadering  gemeente Hillegom van 22 april 2021  
 
 



 

Voor de details moet je dan naar de site van de 
gemeente en inzoomen op de Ingekomen stukken 
https://gemeenteraad.hillegom.nl/Vergaderingen/Gem
eenteraad/2021/22-april/19:30  
en bijna elk van de 57 ingekomen stukken bekijken 
want je weet niet wat er achter zit als de 
omschrijving  zo algemeen is. 

 
 
Bij  CO3 TPS BV zit de link naar de ingediende zienswijze 
 
https://gemeenteraad.hillegom.nl/documenten/Overige-ingekomen-stukken/C03-TPS-BV-
zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-Hillegom-Actualisatie-20.pdf 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.hillegom.nl%2FVergaderingen%2FGemeenteraad%2F2021%2F22-april%2F19%3A30&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C8e5132eac74d4f494a1408d9a44dfabc%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637721478329216732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DfBIsSiR6BmWiNihwo2CcwagZ%2Fl0xaENwVMf9ty0764%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.hillegom.nl%2FVergaderingen%2FGemeenteraad%2F2021%2F22-april%2F19%3A30&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C8e5132eac74d4f494a1408d9a44dfabc%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637721478329216732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DfBIsSiR6BmWiNihwo2CcwagZ%2Fl0xaENwVMf9ty0764%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.hillegom.nl%2Fdocumenten%2FOverige-ingekomen-stukken%2FC03-TPS-BV-zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-Hillegom-Actualisatie-20.pdf&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C8e5132eac74d4f494a1408d9a44dfabc%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637721478329226730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P1pskFTaXfDZPOr10X2ParheyjWP1MO3l4Vklbgar7Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.hillegom.nl%2Fdocumenten%2FOverige-ingekomen-stukken%2FC03-TPS-BV-zienswijze-ontwerp-Omgevingsvisie-Hillegom-Actualisatie-20.pdf&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C8e5132eac74d4f494a1408d9a44dfabc%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637721478329226730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P1pskFTaXfDZPOr10X2ParheyjWP1MO3l4Vklbgar7Y%3D&reserved=0


 
 
 

Op geen enkele wijze was op het eerste gezicht te zien wat voor een ingrijpende zienswijze 
hier voor ons als bewoners van de Van den Endelaan en Van den Endeplein was ingediend. 
Namelijk een visie om het land te gaan bebouwen met 4/6 woningen, gebruik makende van 
een GOM regeling 
In de presentatie die we op 15  oktober in de Maartenskerk hebben gehad, die kennelijk nu 
als een zgn participatie bijeenkomst moet worden aangemerkt, zagen we ook tekeningen 
voor de bouw van een groot aantal clusterwoningen. Deze zijn in de zienswijze van 24 maart 
2021 niet te zien. 
 



 
“Nota van beantwoording op de omgevingsvisie op 15-7-2021 
 
 
Nr 7 Datum 24 maart 2021 Samenvatting zienswijze  
 
Indiener is voornemens om de locatie aan de Van de Endelaan te ontwikkelen met drie tot 
vier greenportwoningen en daarbij een aantrekkelijke dorpsrand te creëren. Indiener wil de 
aangrenzende watergang opwaarderen tot een natuurlijke, groene rand die de 
landschapsstructuur benadrukt. Indiener is van mening dat de ontwikkeling van de locatie 
aansluit bij de 13 ambities van de omgevingsvisie. Ten eerste draagt het via een financiële 
bijdrage aan de GOM bij aan de beoogde verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Ten 
tweede staat in de omgevingsvisie dat de voorkeur uitgaat van clustering van woningen 
tegen de bestaande kern. 
 
Ten slotte wordt een nieuwe landschappelijke dorpsrand beoogd en wordt de huidige, 
rafelige en soms rommelige rand verbeterd. Indiener gaat graag in gesprek met de 
gemeente om samen tot een passend plan te komen en zo nader invulling te geven aan de 
locatie en aan de ambities van de omgevingsvisie. 
 
Beantwoording zienswijze door de Gemeente Hillegom : 
 
 
Indiener wordt bedankt voor de zienswijze. Indiener is geïnformeerd over de mogelijkheid om 
een principeverzoek in te dienen. 
 
Bij de beoordeling van het principeverzoek wordt gekeken of het initiatief bijdraagt aan of 
past binnen de koers van het deelgebied Heerlijke woonplaats, of er een goede ontsluiting is 
gerealiseerd en hoe het initiatief landschappelijk en stedenbouwkundig ingepast wordt en 
kan bijdragen aan de duurzaamheidsambities. 
 
Wijziging/aanpassing: NEE”  
 
 
In de omgevings visie staat dat er weliswaar aan de kern van Hillegom gebouwd kan worden 
maar dat voor de lintbebouwing, dat betreft ook de lintbebouwing aan de Van den Endelaan, 
terughoudendheid moet worden betracht.  
Wij als bewoners onderschrijven dit  punten  om de situatie niet te veranderen 
Het uitzicht vanaf de unieke Veenenburgerlaan richting de lint  bebouwing aan de Van den 
Endelaan zal vervallen , en andersom.  De openheid verdwijnt, bollengrond verdwijnt. 
 
Met vriendelijke groet  
 
Inwoners Hillegom (geanonimiseerd door griffie) 
 

 
 


