
Van: Inwoner Bennebroek 
Verzonden: maandag 25 januari 2021 18:19 
Aan: info <info@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Actie burenbezoek De Zuilen  
 
Ter attentie van; 
 
Burgemeester Van Erk 
Wethouder Hoekstra 
 
Geachte burgermeester Van Erk en wethouder Hoekstra,  
 
Enige tijd geleden is er in een gesprek tussen de heer en de gemeente Hillegom gevraagd 
door de gemeente of de heer toenadering wilde zoeken naar de “klagende buren”.  
Deze toenadering zou moeten resulteren in meer begrip naar elkaar. Reeds jaren zijn er een drietal 
buren zeer actief aan het klagen, namelijk;  
 
… (vanwege privacy zijn de namen verwijderd) 
 
De heer heeft mij over het bovenstaande ingelicht. Ik heb vervolgens voorgesteld aan de 
heer dat ik hier in de eerste instantie een aanzet voor zou willen doen. Het leek ons 
verstandig om eerst door mij “de temperatuur van het water te meten” en ook de buren niet voor 
het blok te zetten.  
 
Als eerste stap heb ik de verschillende buren een brief gestuurd met daarin mijn intenties beschrven 
om in gesprek te geraken over De Zuilen. Zie hiervoor de bijlagen.  
 
Helaas is er tot op de dag van vandaag geen enkele reactie geweest vanuit de betreffende buren. 
Blijkbaar zijn de buren alleen bereidt actie te ondernemen wanneer zij denken te kunnen klagen over 
De Zuilen. Ik kan dus tot nu alleen maar concluderen dat er geen enkele intentie bestaat om 
gemeenschappelijk grond te vinden naar een oplossing te zoeken. Ik vind dit veelzeggend en zeer 
teleurstellend. 
 
Ik ben mijzelf nog aan het beraden of ik nog een tweede toenadering zal ondernemen maar vraag mij 
ook af wat de gemeenteraad van Hillegom hier verder in zou kunnen betekenen?  
 
Ik hoor graag van u, 
 
Inwoner Bennebroek 
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1-12-2020 
Te Benneborek 
Inzake: De Zuilen 
 
Geachte heer, mevrouw,  
Mijn naam is (naam vanwege privacy verwijderd), bewoner van Bennebroek. Misschien heeft u mijn 
naam wel eens voorbij zien komen in een aantal lokale kranten in zake de berichtgeving over 
Landgoed De Zuilen. Ik was zelf een veel geziene gast bij het Landgoed en draag de plek een warm 
hart toe. In die hoedanigheid heb ik mij ingezet voor heropening via een petitie op www.petities.nl 
en via een Facebookpagina genaamd; “Onze mooiste plek in Hillegom”.  
Nu heb ik vanaf het begin af aan begrepen dat er een aantal buurtbewoners niet postief staan 
tegenover de heropening van Landgoed De Zuilen. Mede omdat er zaken in het verleden niet goed 
zijn gegaan.   
Ik ga daar graag eens 1 op 1 over in gesprek met een aantal buurtbewoners, waaronder u. Een open 
gesprek waarin ik graag vooral luister naar wat volgens u de mogelijkheden misschien nog zouden 
kunnen zijn.  
Ik had graag als buurman bij u aangebeld maar gezien de Corona pandemie waar we mee te maken 
hebben leek mij dit niet gepast. Vandaar dit briefje.   
Onder dit schrijven heb ik mijn contactgegevens opgenomen mocht u gebruik willen maken van mijn 
uitnodiging tot een gesprek. Dit kan in levende lijve, met 1,5m afstand natuurlijk en bij goed weer 
buiten, via email, of telefonisch.  
Ik hoor graag van u, 
 
Met vriendelijke groet, 
Inwoner Bennebroek 
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