Vereniging Behoud Van den Endeveld
Hillegom, 11 mei 2022
Beste leden en ondersteunende leden,
Op donderdag 28 april jl. is het op 22 april gesloten coalitieakkoord 2022-2026 tussen BBH, Bloeiend Hillegom en
het CDA gepresenteerd tijdens de vergadering van de gemeenteraad.
De volledige tekst van het akkoord met de titel Met Trots Vooruit is hier te vinden:
https://gemeenteraad.hillegom.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/19:30/coalitieakkoord-Mettrots-vooruit-2022-2026.pdf
Tijdens de raadsvergadering benadrukten de fractieleiders van de coalitie dat het een min of meer open akkoord
is, dat niet te veel is dichtgetimmerd en waarbij andere partijen ook de ruimte krijgen voor hun inbreng.
Goed om nu even te kijken wat er wel en niet op papier is gezet m.b.t. tot zaken die voor ons van belang zijn:
Inleiding pag 3.
"Dat betekent dat we ons bewust hebben beperkt in
het aantal onderwerpen waarover we uitspraken
doen in dit coalitieakkoord. Het moet ruimte laten
en lucht geven aan het politieke debat,
mogelijkheden bieden voor een groot draagvlak en
onze bewoners in staat stellen actief te
participeren."

gaan we richting geven aan een antwoord op de
vragen inzake wonen, mobiliteit en duurzaamheid in
relatie tot de beperkte beschikbare ruimte."
Wonen pag. 8
"We zijn op zoek naar ruimte om in onze eigen
woningbehoefte te voorzien. We willen bouwen om
de leeftijdsopbouw gedifferentieerd te houden en
voorzieningen voor jong tot oud in stand te houden.
Hiervoor zijn 1400 extra woningen nodig tot 2030."

Actief burgerschap pag. 5
"We stimuleren inwonersinitiatieven als deze
bijdragen aan het algemene belang en de koersen
die wij onderschrijven"

"We gaan eerst in kaart brengen hoeveel woningen
we binnen de bebouwde kom kunnen bouwen. Denk
daarbij onder andere aan de transformatie van
bedrijventerreinen
Horst
ten
Daal
en
Hillegommerbeek naar gebieden met een
combinatie van wonen en werken."

"Ook stimuleren we burgercollectieven omdat ze
een oplossing kunnen bieden voor allerlei
maatschappelijke vraagstukken,zoals bijvoorbeeld
de recent opgerichte energiecoöperatie Hillezon,
Hillegom Schoon en het Julianapark"

en " Wanneer de conclusie is dat binnen de huidige
bebouwde kom niet voldoende gebouwd kan
worden, willen we in overleg met de raad
onderzoeken of we na deze raadsperiode ook
woningen aan de randen van ons dorp kunnen

Vitaal en toekomstbestendig dorp pagina 8
" In de omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom, duurzame
(proef)tuin van Holland’ heeft Hillegom al
nadrukkelijk gekozen voor de ontwikkeling van een
gezonde fysieke leefomgeving. De komende vier jaar
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toevoegen. Bij deze overwegingen hebben we oog
voor
de
combinatie
van
bereikbaarheid,
bedrijvigheid, behoefte aan open landschap, ruimte

bedrijfstak. Die ontwikkeling is van nationaalbelang.
Grond is echter schaars. Voor een vitale en
duurzame bollenteelt is een minimumareaal van
eersteklas bollengrond noodzakelijk."

voor de bollensector en de klimaatopgave. We
willen in deze raadsperiode komen tot besluiten
waar we met elkaar mee aan de slag kunnen" en
"De actuele beleidskaders zijn verwoord in de
Regionale Woonagenda van Holland Rijnland. In
Duin en Bollenstreek-verband is afgestemd dat de
grootschalige
verstedelijkingsopgave
zal
plaatsvinden in de zuidelijke Duin-en Bollenstreek.
Hillegom bouwt voornamelijk voor de eigen
woningbehoefte."

"Omdat ook onze identiteit direct samenhangt met
de bollenteelt, streven we naar het behoud van
bollengrond. De economische waarde van de teelt
en de handel in bloemen, bollen, knollen en vaste
planten is niet de enige reden om bollengrond te
ontzien. De huidige ruimte in het buitengebied
bepaalt ook voor een belangrijk deel onze
aantrekkelijkheid en kwaliteit als prettige
woongemeente en toeristische trekpleisters."

Mobiliteit pag. 10
Bij onderzoek naar randweg: "Bij dit onderzoek
hebben we oog voor de samenhang van mobiliteit
met woningbouwlocaties, bedrijvigheid, behoefte
aan open landschap, behoud van ruimte voor de
bollensector en de klimaatopgave."

Cultureel Erfgoed pag. 16
"Net als bij de gebieden ‘Kerkplein’ en ‘SixlaanMariastraat’ onderzoeken we of we het gebied rond
de Oude Beek als beschermd dorpsgezicht kunnen
kwalificeren."

Agrarische sector pag. 13
"Juist onze regio leent zich voor de verdere
ontwikkeling van de bollensector tot een duurzame
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Ons commentaar en aandachtspunten:


Géén woord over de GOM (de Greenport Ontwikkelings Maatschappij) waaronder de 4 of 5 woningen
op het Van den Endeveld gebouwd zouden moeten gaan worden. Betekent dit dat Hillegom ook begint
in te zien dat dit eigenlijk een doodlopend spoor is: het bouwen van - honderden - woningen, deels op
bollengrond, die juist de zichtlijnen en de openheid bederven?



Onder wonen op pag. 8 wordt gezegd dat men de komende vier jaar niet aan de rand van het dorp wil
gaan bouwen maar eventueel later wel, indien de bouwopgave niet binnen de bestaande contouren
kan worden gerealiseerd. Wat betekent dit concreet? Voor zover ons bekend heeft de ontwikkelaar nog
steeds geen plan ingediend.



Beschermd Dorpsgezicht Gebied rondom Oude Beek, afhankelijk van hoe dit mogelijk gedefinieerd gaat
worden kan dit van belang zijn. Het Van den Endeveld ligt er immers vlakbij.
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De portefeuilleverdeling, op de laatste pagina in het akkoord, laat zien dat de verantwoordelijkheden
v.w.b. zaken die het Van den Endeveld raken nogal verspreid zijn onder het college:
- Maarten Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom) krijgt
o Bewonersparticipatie
o Landschap en Natuur
- Karin Hoekstra (CDA) krijgt
o Ruimtelijke ordening / Milieu
o Omgevingswet
o een paar woningbouwprojecten + nieuwe projecten
- Anne de Jong (BBH) krijgt
o Wonen
o Grondzaken en GOM
o en ook een reeks woningbouwprojecten

Het coalitieakkoord gaat inhoudelijk besproken worden in de raadsvergadering van donderdag 12 mei a.s. en dat
kan hier https://gemeenteraad.hillegom.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/12-mei/19:30 gevolgd worden.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Tot slot: de 1e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 19 april 2022 in de zaal van Eetcafé Zomerzorg.
Zie het verslag en de documenten die reeds gemaild zijn op 23 april.
Zijn daar nog vragen over? Of zijn er nog aanmeldingen voor de ‘vacatures? Laat het ons vooral weten!

Met vriendelijke groeten,
Vereniging Behoud Van den Endeveld
namens het Bestuur
Wout van Haaster, Secretaris
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