
Van: Griffie-Hillegom  
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 12:34 
Aan: 'raadsenburgerleden@gemeenteraadhillegom.nl' 
<raadsenburgerleden@gemeenteraadhillegom.nl> 
CC:
Onderwerp: Ter informatie: Doorgaand vrachtverkeer 

 
Beste raads- en burgerleden, 
 
Dhr. richt onderstaand mailbericht aan het college. Bij navraag geeft hij echter aan 
ook u over deze kwestie te willen informeren en verzoek om doorzending. Bij deze. 
Het bericht wordt opgenomen bij de ingekomen stukken van september, in de rubriek ‘ter 

kennisgeving aannemen’. 
 

Met vriendelijke groet, 
Pia Teeuwen 
 
Griffie gemeente Hillegom | p.teeuwen@hillegom.nl | 0252-537211 
|https://hillegom.raadsinformatie.nl 
Aanwezig op: Di, Wo, Vr-ochtend 
 
 

 

Van:
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 16:33 
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>; griffie@noordwijk.nl; HLTsamen 
<info@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Doorgaand vrachtverkeer 

 

Geachte Colleges van Hillegom en Noordwijk, 

 

Graag vraag ik even uw aandacht voor het doorgaande vrachtverkeer waar Hillegom mee te 

maken heeft. 

Natuurlijk moet dat gewoon mogelijk zijn, zeker in de bollentijd. 

Maar vrachtverkeer wat hier in Hillegom geen bestelling heeft zou er niet doorheen hoeven. 

 

Ik constateer dat er sinds de verhuizing van Unidex naar de Beeklaan in De Zilk een 

belangrijke toename is ontstaan van zwaar vrachtverkeer van en naar het bedrijf. 

 

Veelal zijn dat buitenlandse vrachtwagens maar ook grote combinaties van lokale of regionale 

transportbedrijven. 

Deze grote wagens maken het er met name op de smalle wegen door Hillegom niet veiliger 

op. 

En dan bedoel ik specifiek de Wilhelminalaan. 

 

Persoonlijk denk ik dat de oplossing redelijk simpel kan zijn. En dat kan vanuit het college 

van Noordwijk en Hillegom geregeld worden. 

Waarom kan er niet op aangedrongen worden dan bestemmingsverkeer voor Unidex via de 

N206 komt. En dan ook weer vertrekt.Deze provinciale weg is daar wel geschikt voor. 

 

Wanneer Unidex er 1 mail of brief uit doet aan hun leveranciers en transporteurs over de te 

volgen route kan het best snel en goed geregeld worden. Dan zullen wellicht de buitenlandse 

wagens nog door Hillegom komen. Het moet toch mogelijk zijn de Nederlandse chauffeurs te 
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vragen via de N206 te komen en vooral te vertrekken. Dat vertrekken via de N206 zou ook 

aan de buitenlandse chauffeurs gevraagd kunnen worden. Kwestie van duidelijk vragen en 

middels borden aangeven. 

 

Verder kan wellicht ook de wegbewijzering aan de rand van Hillegom aangepast worden 

zodat doorgaand vrachtverkeer (zonder bestelling) om Hillegom geleid wordt. Misschien is 

het een mooi moment om dat na de aanpassing van het kruispunt N207 - N208 meteen mee te 

nemen. 

 

In afwachting van uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Onderstaande foto is gemaakt op 5 augustus, ’s morgens om 9.00 uur. 

Op dat moment waren er net 2 grote trailers vertrokken, richting Hillegom. 

 

 
 
 


