
Verslag openbare raadsvergadering gemeente Hillegom, d.d. 23 september 2021

Aanwezig
Voorzitter: A. van Erk, burgemeester
Griffier: Y.P.A. Hermans
Leden: F.J.M. Evers (BBH), J.S. Nederpelt (BBH), J. van Duffelen (BBH), J.M.R. Rippner (BBH), 

D.A. Boonstra (BBH), M.T.B.M. de Wit (BBH), C.H. Langeveld (CDA),
F.R. Vrijburg (CDA), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA), J. Zwaan (CDA), M.A. Dijkshoorn 
(Bloeiend Hillegom), I.B. Buijck (VVD), D. van Egmond (GroenLinks), J.J.R. Jansen (Co 
Jansen) 

Wethouders: A. de Jong, J.A. van Rijn en C.J. Hoekstra 

Afwezig
Leden: A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), J. Grimbergen (BBH), M. Roelofs (BBH), R.I. 

Semrek (D66), L.M.J. Pijnacker (VVD)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2. Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda conform voorstel vast.

3. Spreekgelegenheid voor het publiek
Er zijn geen aanmeldingen.

4. Vragenkwartier
Over de volgende onderwerpen worden vragen gesteld:
Dhr. Dijkshoorn:
1. Herinrichting Prinses Irenelaan
2. Motie gemeente West Betuwe, inzake periodiek onderzoek borstkanker.

De vragen worden beantwoord door de wethouder De Jong (vraag 1) en Van Rijn (vraag 2)

Dhr. Jansen:
1. Fietspad van de Weerlaan
2. Retentierecht op het bouwproject van de Jozefkerk
3. Upgrade Beltpark 

De vragen worden beantwoordt door wethouder De Jong.

5. Vaststellen verslagen en actualiseren actielijst en niet afgehandelde moties
a. Vaststellen verslag raadscommissie 8 juli 2021

De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
b. Vaststellen verslag raad 15 juli 2021

De raad stelt het verslag ongewijzigd vast.
c. Actualiseren actielijst

De acties rijgedrag horecabezorgers en presentatie politiecijfers zijn afgedaan. De raad 
gaat akkoord met de geactualiseerde actielijst.

d. Actualiseren lijst van nog niet afgehandelde moties
De raad gaat akkoord met de actualisatie van de lijst van nog niet afgehandelde moties.



6. Ingekomen stukken
Op verzoek van dhr. Van Egmond wordt brief D28 ‘VluchtelingenWerk Nederland, oproep 
voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders’, ondergebracht bij rubriek A ‘Wij 
stellen u voor namens de raad door het college te laten afhandelen’. 
Met deze wijziging gaat de raad akkoord met de voorgestelde wijzen van afhandeling

7. Schriftelijke vragen
De raad neemt kennis van de beantwoording van de volgende vragen:
a. CDA: Witte Ankerperkje voor veteranen. 
b. Bloeiend Hillegom: gunning ontwikkeling sociale (huur)woningen op Sizo terrein
c. Co Jansen: centrumplan Dunantstaete
d. Bloeiend Hillegom, GroenLinks, D66, Co Jansen: ontwerp centrumplan Dunantstaete
e. GL: voortgang stuurgroep mobiliteitsoplossingen Noordelijke Duin- en Bollenstreek

Ad a.: De door dhr. Langeveld gestelde vragen naar aanleiding van de beantwoording 
worden mondeling beantwoord door burgemeester Van Erk.

Ad b.: De vragen zijn voldoende beantwoord.

Ad c.: De vragen zijn voldoende beantwoord.

Ad d.: Wat betreft de beantwoording van de vragen over het ‘ontwerp centrumplan 
Dunantstaete’ geeft dhr. Van Egmond aan hierop terug te willen komen in de eerstvolgende 
raadscommissie.

Ad e.: De door dhr. Van Egmond gestelde vragen over de 'voortgang stuurgroep 
mobiliteitsoplossingen Noordelijke Duin- en Bollenstreek', worden mondeling beantwoordt 
door wethouder Hoekstra.

ONDERWERPEN TER ADVISERING (BESPREEKSTUKKEN)

8. Vaststellen Mobiliteitsvisie Hillegom
Dhr. Jansen dient namens de fractie Co Jansen de motie ‘mobiliteitsvisie’ in. Na bespreking 
in de raad, trekt dhr. Jansen de motie in.

Stemverklaring:
 Dhr. Jansen

Stemming:
De raad besluit met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen (GroenLinks en Co Jansen):
De mobiliteitsvisie Hillegom vast te stellen

ONDERWERPEN TER ADVISERING (HAMERSTUKKEN)

9. Participatieverplichting bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
De raad besluit unaniem:
1. De lijst met onderwerpen waarvoor een initiatiefnemer een participatieplicht heeft op 

grond van artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet, te koppelen aan de bijgevoegde lijst  
met activiteiten waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is en dit vast te stellen; 

2. De gekoppelde lijst genoemd onder 1 in werking te laten treden met ingang van de dag 
waarop de Omgevingswet in werking treedt.

10. Herbenoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De raad besluit unaniem:
De heer ir. G.K. Tegelberg en de dames ir. K. van de Vrande, ir. C. M. de Kovel, ir. E.A.J. 
Boost en M.M. Franse MSc met ingang van 3 oktober 2021 voor 3 jaar te herbenoemen als 
onafhankelijk en deskundig lid c.q. vervanger in de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (welstandscommissie).

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.49 uur.
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 oktober 2021,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk 
griffier voorzitter
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BIJLAGE

Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 23  september 2021

Onderwerp: mobiliteitsvisie

De raad,

overwegende dat
 de gemeente de N208 opnieuw heeft ingericht met als hoofddoel om deze weg veiliger 

te maken;
 de zwakkere verkeersdeelnemers het meest betrokken zijn bij de ongevallen met name 

op deze weg N208;
 bij de top 10 van ongeval locaties er 6 worden ingenomen door rotondes;
 de mobiliteitsvisie het startpunt is om te streven ook naar een veiligere verkeersituatie 

(speerpunt 1);
 uit de analyse van ongevallen op dit moment niet valt op te maken wat de feitelijke 

oorzaak is van de ongevallen;
 het op dit moment gissen is naar de oorzaak van de ongevallen, (is er een relatie met 

de zichtlijnen of de hogere snelheid mogelijk is door de E bikes etc);

van mening dat
 het gemeentebestuur bij de keuze van maatregelen van weginrichting een zorgvuldige 

afweging moet maken in het kader van de verkeersveiligheid;
 het de taak is van college en raad om een zo laag mogelijk ongevalscijfer na te streven;
 de Mobiliteitsvisie een moment is om richting te geven en prioriteiten bij uitvoering te 

kunnen bepalen;

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
 een analyse te maken wat betreft de feitelijke oorzaak van de ongevallen en deze als 

paragraaf op te nemen in het mobiliteitsplan;
 deze analyse te gebruiken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma teneinde de 

verkeersveiligheid op gevaarlijke punten te vergroten (speerpunt 1: verbeteren van de 
verkeerveiligheid) en de raad in dit proces actief mee te nemen; 

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 23 september 2021,

Namens de fractie van

Fractie Co Jansen,
J.J.R. Jansen
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