
Van: Inwoners Hillegom 
Verzonden: maandag 29 november 2021 23:13 
Onderwerp: Bollenveld Van den Endelaan en Van den Endeplein, Hillegom  

 

Geacht College van B&W Hillegom,  
geachte Gemeenteraadsleden,  
  
Met bijgaand schrijven willen wij u informeren over de onjuiste voorstelling van zaken  
door de firma TPS , Satellietbaan 15A te Hillegom, vertegenwoordigd door (geanonimiseerd 
door griffie) handelend namens en tezamen met de (geanonimiseerd door griffie), inzake de 
ontwikkelingen aangaande het bollenveld gelegen achter de Van den Endelaan en het Van 
den Endeplein te Hillegom.  
  
In het artikel "in shock door villaplan", in het Haarlems Dagblad van 27 november 2021, 
worden door (geanonimiseerd door griffie) uitspraken gedaan die onjuist en misleidend zijn.  
   
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van ons schrijven, dit toe te voegen aan uw 
dossier aangaande deze zaak en de gang van zaken te bespreken binnen het College van 
B&W Hillegom, de Gemeenteraad Hillegom en het Team Vergunningen van HLTsamen.  
   
Wj vertrouwen erop een terugkoppeling van u te mogen ontvangen waarin u aangeeft zich 
te herkennen in de bijzondere gang van zaken en dat u zich kunt vinden in de 
inhoudelijkheid van onze argumentatie.   
   
Met vriendelijke groet,  
Inwoners Hillegom (geanonimiseerd door griffie) 
  
   
  
  



TPS B.V. 
Satellietbaan 15 A 
2182 MG  Hillegom 
   
   
** Aangetekend **  
   
   
Kopie aan   :  College van B&W Hillegom   -  bestuurssecretariaat@hillegom.nl  
            Gemeenteraad Hillegom   -  griffie@hillegom.nl 
            HLTsamen, Vergunningen WABO  
   
   
Referentie  : BWC_vdEV-211129 
   
Onderwerp: van den Endelaan /-plein, Hillegom, burenoverleg d.d. 15 oktober ‘21   
     
Hillegom, 29 november 2021 
   
    
Geachte (geanonimiseerd door griffie)  
   
In reactie op uw uitspraken in het artikel ‘in shock door Villaplan’ in het Haarlems Dagblad 
van 27 november 2021, willen wij u het volgende kenbaar maken.  
   
Middels enkele uitspraken in het artikel geeft u een compleet verkeerde voorstelling  
van zaken. Wij, de omwonenden, herkennen ons niet in de door u geschetste situaties en 
nemen derhalve met klem afstand van uw uitspraken.   
    
. Uw uitspraak “…is gehouden…” insinueert dat u het initiatief heeft genomen voor een  
  bijeenkomst. Dit is geenszins het geval. Er is op geen enkele wijze door u gecommuniceerd  
  over uw Zienswijze of plannen, en er is uwerzijds geen uitnodiging voor dialoog verzonden.  
  De bijeenkomst is georganiseerd door enkele bewoners zelf. Dit om alle omwonenden op  
  hetzelfde informatieniveau te brengen ten aanzien van de bij enkelen van ons bekend  
  geworden Zienswijze welke door u is ingediend.   
     
. Uw uitspraak “…informatie- annex participatieavond…” is uiterst onwaar, zeer misplaatst  
  en buitengewoon misleidend. Er was en is absoluut geen sprake van een participatieavond.  
  Aanwonenden kwamen bij elkaar, op eigen initiatief, om informatie uit te wisselen  
  aangaande de bekend geworden ingediende Zienswijze van TPS. Op geen enkele wijze  
  was het voornemen te spreken over, noch is er inhoudelijk gediscussieerd over, de wijzen  
  van mogelijke invulling of uitvoering van uw Zienswijze.   
     
. Uw uitspraak “…mogen zelf meedenken hoe…” is gedaan in ‘toekomstige tijd’ en geeft dus  
  correct aan dat aanwonenden dat niet hebben gedaan. Derhalve kan de bijeenkomst  
  niet gezien worden als participatie.  
     
Wij herhalen ten sterkste onze conclusie en standpunt dat betreffende bijeenkomst géén 
participatie betrof.   
   
Met vriendelijke groet,   
    
   
Inwoners Hillegom (geanonimiseerd door griffie)  


