
 

Van: Inwoner Hillegom 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 16:10 
Aan: info <info@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Fordmuseum Hillegom vergunnig aanvraag 

 
Aan het college van Burgemeester Wethouders en Raadsleden van de gemeente Hillegom 
Afzender : Inwoner Hillegom 
 
26 november 2020 Hillegom 
Inzake: kennisgeving Hillegommer van 24 november 2020 betreffende bedrijfspand verbouwen 
naar autobedrijf. 
Geacht College van Wethouders en Raadsleden , 
Tot onze grote verbazing lezen wij bij herhaling in de Hillegommer dat U plannen zou hebben om het 
Fordmuseum om te bouwen naar auto bedrijf.  
Op voorhand van de door u in behandeling genomen van de aanvraag, vragen wij ons af waar u als 
bestuurders mee bezig bent? 
Het Fordmuseum c.q horeca is al geruime tijd met zijn activiteiten gestopt hetgeen betekend dat de 
bedrijfsruimte en verder weer een agrarische bestemming zou moeten krijgen. 
Wij hebben in het verleden heel veel overlast van het museum ondervonden ook zou er spraken zijn 
van woningbouw. 
Dit laatste woningbouw juichen wij toe. 
Het mogen u duidelijk zijn dat wij absoluut geen genoegen zullen nemen met de komst van nog eens 
een druk en vervuilend milieu aantastend auto bedrijf. 
De links af strook vanuit Bennebroek die deel heeft uitgemaakt van de vergunning Fordmuseum is er 
ook nooit gekomen,dit tot ergernis van o.g.t en omwonende. 
Ook de horeca en de openingstijden op zon en feestdagen met verkoop van auto's en caravans op 
het parkeerterrein lijden tot grote overlast.Niet te vergeten dat een auto bedrijf ook zijn  
reparaties moeten uitvoeren (milieu vervuilend aan grondstoffen olie en verder.  
Wij willen het college er aan helpen herinneren dat dat de Haarlemmerstraat de 208 al jaren 
overbelast is met de huidige verkeersituatie (stank geluidsoverlast en fijn stof. 
De gezondheid van omwonende staat hier ter discussie dit behoeft geen betoog, zeker niet nadat er 
al jaren gesproken word over de Duinpolderweg en nu ook weer uit de lade is gehaald. 
Geacht College , wij hopen dat u de bouwaanvraag direct van de hand wijst daar deze absoluut niet 
binnen het bestemmingplan past en schadelijk is voor de gezondheid van omwonende! 
Verblijf in afwachting van uw reactie met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
Inwoner Hillegom 


