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Schriftelijke vragen van de raad

Van: R. Heemskerk (Bloeiend Hillegom) 
Aan: Het college van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-133445
onderwerp: Van Nispenpark 
ingediend op: 10 juni 2020 
wijze van beantwoording: Schriftelijk
doorgezonden aan college/
overige raadsleden op: 10 juni 2020

Inhoud schriftelijke vraag:

In de pers hebben wij enige tijd geleden kunnen lezen dat ‘De Hillegomse Parel’, woorden van de 
pers, 3 miljoen heeft gekost. Afgelopen week stond er in de krant dat dit € 5 miljoen is.

Vraag: 
Graag vernemen wij wat het juiste bedrag is mbt de uitgaven van het project Van Nispenpark, 
zijnde de herinrichting Hoofdstraat Noord, Deltahof en Mariastraat.
Zijn de werkzaamheden en met name die in het park nu voltooid?

In het raadsvoorstel van 28 juni 2018, worden de kosten voor dit project gespecificeerd en hierbij 
kunnen wij lezen dat er € 60.000,-- voor bushaltes Pr. Irenelaan wordt uitgetrokken.

Vraag:
Waarom is hier maar 1 bushalte aangelegd?

In het raadsvoorstel kunnen wij lezen dan er in oktober 2018 begonnen kan worden met de 
uitvoering en dat de verwachte uitvoeringsduur 9 maanden zal duren. In het raadsvoorstel, bij het 
kopje urgentie: kunnen wij lezen dat de uitvoering zal plaatsvinden van oktober 2018 t/m juni 
2019… Inmiddels is het mei 2020..

Vraag:
Kan de wethouder uitleggen/verklaren waarom de werkzaamheden zo zijn uitgelopen?

datum antwoordbesluit college: 8 juli 2020
afhandeling in raadsvergadering: 9 juli 2020

Antwoord college:

De raad heeft een krediet van 3,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het Van Nispenpark en 
Hoofdstraat Noord samen.

De werkzaamheden zijn nog niet geheel voltooid, zowel niet in het park als de Hoofdstraat Noord. 
Het project verkeerd in de afrondingsfase. Het werk wordt naar verwachting voor de 



bouwvakvakantie 2020 opgeleverd. Dan vindt ook de definitieve financiële afhandeling van het 
project plaats.

Bij de herinrichting van de Pr. Irenelaan wordt de bushalte aan de overzijde aangelegd. Hierdoor is 
het nu nog niet mogelijk om de juiste locatie aan de overzijde van de weg te bepalen. 

De werkzaamheden zijn zo uitgelopen doordat er onvoorziene omstandigheden zijn opgetreden. De 
aanbesteding vond later plaats dan gepland door discussie hierover in de zomerperiode van 2018. 
Hierdoor kon uiteindelijk de uitvoering van het werk pas starten in januari 2019. In Hoofdstraat 
Noord zijn daarnaast een grote hoeveelheid kabels en leidingen aangetroffen die niet in de 
zogenaamde KLIC melding te zien waren wat vertragend in de uitvoering werkte. Ook de 
archeologische vondst werkte vertragend op de start van de werkzaamheden. De afzet van de 
ontgraven grond is ernstig vertraagd doordat nader onderzoek gedaan moest worden naar PFAS. 
Door Corona moest ook de werkwijze van de aannemer aangepast worden.
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