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Z-22-277765 - 596398 
 
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 8 november 2022 

 
 
TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
de concept openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 8 november 2022 vast te 

stellen. 

 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 
Z-22-277765 - 596394 
 
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 1 november 2022 

 
 
TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
De concept openbare besluitenlijst BenW Hillegom van 1 november 2022 vast te 

stellen. 

 

 
Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 
 
Z-22-278831 - 595624 
 
Raadsbrief Leerlingenvervoer oktober 2022 
 
Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 
TM JOSVC 

 
De raadsbrief Leerlingenvervoer oktober 2022 vast te stellen. 

 
De vijf betrokken colleges hebben begin dit jaar een 

klanttevredenheidsonderzoek van het leerlingenvervoer laten uitvoeren. Het 

onderzoek is gehouden onder de leerlingen en hun ouders. Inmiddels heeft het 

ingeschakelde onderzoeksbureau (Zorgfocuz) het onderzoeksrapport opgeleverd. 

Door de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en opstartproblemen 

tijdens het begin van het schooljaar is een wethoudersbrief verstuurd naar de 

vervoerder. Hierin is uiteengezet welke verbeterpunten noodzakelijk worden 

geacht en verzocht aan de vervoerder om te komen met een verbeterplan en die 

toe te lichten tijdens een overleg met de betrokken portefeuillehouders. 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
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Samenvatting 

 
Voorbereiding decentralisatie maatschappelijke zorg  
 
Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 
TM JOSVC 
 
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 

voorgesteld wordt om: 

A. Een positieve zienswijze naar voren te brengen, op grond van artikel 1 WGR,  

op het ontwerp centrumgemeenteregeling ‘Samenwerkingsovereenkomst 
Maatschappelijke zorg Holland Rijnland’;  
B. Een positieve zienswijze naar voren te brengen, op grond van artikel 1 

WGR, op het ontwerp 'Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer 
Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek';  
C. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hillegom 2020, 
tweede wijziging vast te stellen;  
D. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve 

Maatschappelijke Zorg. Deze wordt gevoed met de bedragen die resteren 

conform 'Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg 

Duin- en Bollenstreek' en de resterende middelen van het investeringsfonds 

Maatschappelijke Zorg. 
 

2. Huidige mandaat aan de gemeente Leiden voor de uitvoering van de 

maatschappelijke zorg in te trekken en een nieuw mandaat te verlenen aan de 

centrumgemeente Leiden voor de uitvoering en financiering van de 

ondersteuning die door de gemeenten van Holland Rijnland zijn aangemerkt als 

‘specialistische maatschappelijke zorg’. 
 

3. Kennisnemen van de geactualiseerde budgetten die vanuit Leiden naar de vijf 

afzonderlijke Duin- en Bollengemeenten komen. 

 
 
 
Met ingang van 1 januari 2023 gaan de gemeenten in Holland Rijnland zelf de 

Wmo-taken uitvoeren op het gebied van maatschappelijke zorg of wel de 

maatschappelijke zorg wordt (door)gedecentraliseerd. Met deze verandering kan 

elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in 

samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt 

georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften waarvoor de 

ondersteuning lokaal niet aanwezig is of georganiseerd kan worden, blijven de 

gemeenten samenwerken in regio Holland Rijnland. 
 
Bij de besluitvorming door de gemeente over de (door)decentralisatie in 2021 is 

afgesproken nog een aantal onderwerpen verder uit te werken en in een later 

stadium ter besluitvorming voor te leggen. Het betreffen de onderwerpen: 

regionale en subregionale (financiële) afspraken, mandaatverlening aan 

gemeente Leiden en aanpassing van de Wmo verordening. Voorliggend voorstel 

gaat over deze onderwerpen. Het college besluit aan de raad voor te leggen het 

raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld een positieve zienswijze naar voren te 

brengen op het ontwerp centrumgemeenteregeling 

‘Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg Holland Rijnland’, een 

positieve zienswijze naar voren te brengen op het ontwerp 'Gemeenschappelijke 

regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek', de 

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hillegom 2020, tweede 

wijziging vast te stellen, en in te stemmen met het vormen van een 

bestemmingsreserve Maatschappelijke Zorg. Deze wordt gevoed met de 

bedragen die resteren conform 'Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer 

Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek' en de resterende middelen van het 

investeringsfonds Maatschappelijke Zorg. Tevens besluit het college voor de 

uitvoering van de maatschappelijke zorg het mandaat aan centrumgemeente 

Leiden in te trekken en een nieuw mandaat te verlenen aan de 

centrumgemeente Leiden voor de uitvoering en financiering van de 

ondersteuning die door de gemeenten van Holland Rijnland zijn aangemerkt als 

‘specialistische maatschappelijke zorg’. Het college heeft kennisgenomen van de 

geactualiseerde budgetten die vanuit Leiden naar de vijf afzonderlijke Duin- en 

Bollengemeenten komen. 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-22-276267 - 593138 
 
Beantwoording schriftelijke vragen VVD Jongerenwerk 
 
Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 
TM Toezicht en Handhaving 

 
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen over het jeugd- en 

jongerenwerk die de VVD op 10 oktober 2022 heeft gesteld, vast te stellen. 

 
Door de VVD zijn op 10 oktober vragen gesteld over het jeugd- en 

jongerenwerk. 
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Z-22-276269 - 595260 
 
Beantwoording schriftelijke vragen VVD 30km/u zone Wilhelminalaan 
 
Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 
 
TM Inrichting Openbare Ruimte 
 
De beantwoording van de schriftelijke vragen over het invoeren van een 30 

km/u zone op de Wilhelminalaan die de VVD op 10 oktober 2022 heeft gesteld, 

vast te stellen. 
 
Door de VVD zijn op 10 oktober 2022 vragen gesteld over het invoeren van 

een 30 km/u zone op de Wilhelminalaan. 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-22-278470 - 592779 
 
Instellen verplichte rijrichting Hoofdstraat, Prins Bernhardstraat en Molenstraat 

Hillegom 
 
Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 
 
TM Inrichting Openbare Ruimte 
 
Het volgende verkeersbesluit te nemen waarin wordt besloten tot: 

 
1. het instellen van een verplichte rijrichting op de Hoofdstraat ter 

hoogte van de kruising met de Prins Bernhardstraat, geldend voor 

alle tweewielige en vierwielige motorvoertuigen, gedurende de 

dagelijkse venstertijd tussen 11:00 en 23:00 uur; 
 

a. door plaatsing van het bord D5l met onderborden OB "11  
– 23u" en OB07 in de Hoofdstraat ter hoogte van, en aan 

de zijde van, huisnummer 32 ten noorden van de kruising 

met de Prins Bernhardstraat, zichtbaar voor alle verkeer 

komende vanuit het noorden. 

 

 

2. het instellen van een verplichte rijrichting op de Prins 

Bernhardstraat ter hoogte van de kruising met de Hoofdstraat, 

geldend voor alle tweewielige en vierwielige motorvoertuigen, 

gedurende de dagelijkse venstertijd tussen 11:00 en 23:00 uur;  
a. door plaatsing van het bord D5r met onderborden OB 

"11 – 23u" en OB07 in de Prins Bernhardstraat ter 

hoogte van, en aan de zijde van, Hoofdstraat 31 ten 

oosten van de kruising met de Hoofdstraat, zichtbaar 

voor alle verkeer komende vanuit het oosten. 

 

 

3. het instellen van een verplichte rijrichting op de Hoofdstraat ter 

hoogte van de kruising met de Molenstraat, geldend voor alle 

tweewielige en vierwielige motorvoertuigen;  
a. door plaatsing van het bord D5l met onderbord OB07 in 

de Hoofdstraat ter hoogte van, en aan de zijde van, 

Houttuin 40 ten zuiden van de kruising met de 

Molenstraat, zichtbaar voor alle verkeer komende vanuit 

het zuiden. 

 

 

4. het instellen van een verplichte rijrichting op de Molenstraat ter 

hoogte van de kruising met de Hoofdstraat, geldend voor alle 

tweewielige en vierwielige motorvoertuigen;  
a. door plaatsing van het bord D5r met onderbord OB07 in 

de Molenstraat ter hoogte van, en aan de zijde van, 

Kerkplein 1 ten westen van de kruising met de 

Hoofdstraat, zichtbaar voor alle verkeer komende vanuit 

het westen. 

 
De gemeente Hillegom zet in op een betere leefbaarheid van het centrum van 

Hillegom en wil daarbij de fietser en voetganger de ruimte geven, zoals 

aangegeven in het op 27 januari 2022 vastgestelde Mobiliteitsplan. Er zijn 

meermaals meldingen gemaakt van overlast door gemotoriseerde voertuigen op 

de Ambachtstraat, Hoofdstraat, Hofstraat, Meerdorpstraat, Meerstraat, 

Middenstraat, Passage en de overige doorgangen tussen Hoofdstraat en Henri 
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Het College van 
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wethouders besluit 

 
Dunantplein. De gemeenteraad heeft er meermaals bij het college op 

aangedrongen om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid in het 

centrum van Hillegom. Er wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren 

(BOA’s) aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn tot handhaving in de 

huidige situatie. De leefbaarheid en kwaliteit van de Hoofdstraat als 

verblijfsgebied voor voetgangers en omwonenden kan worden verbeterd, door 

het verminderen van overlast door motorgeluid van voertuigen en het 

verbeteren van de oversteekbaarheid op de hiervoor genoemde wegen. Het 

college heeft daarom besloten tot het nemen van een verkeersbesluit waarin 

besloten wordt tot het Instellen verplichte rijrichting op de Hoofdstraat, Prins 

Bernhardstraat en Molenstraat.  
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-22-267498 - 592643 
 
Instellen geslotenverklaring en voetgangerszone Hoofdstraat-midden en 

zijstraten Hillegom 
 
Dhr. M. Dijkshoorn, wethouder 
 
TM Inrichting Openbare Ruimte 
 
Het volgende verkeersbesluit te nemen waarin wordt besloten tot: 

 
1. het intrekken van het verkeersbesluit met kenmerk Z-22-262442 

d.d. 22 juli 2022 (Gemeenteblad 2022, 336142). 

 

 

2. het instellen van een geslotenverklaring op de Hoofdstraat tussen 

huisnummer 107 en huisnummer 34-36, geldend voor alle 

gemotoriseerde voertuigen, bromfietsen en snorfietsen met in 

werking zijnde motor, met uitzondering van 

gehandicaptenvoertuigen, gedurende de dagelijkse venstertijd 

tussen 11:00 en 23:00; 
 

a. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen” in de 

Hoofdstraat ter hoogte van, en aan de zijde van, 

huisnummer 107 ten noorden van de kruising met de 

Molenstraat, zichtbaar voor alle verkeer komende vanuit 

het zuiden.  
b. door plaatsing van het zonebord C12ze en zonebord 

C13ze in de Hoofdstraat ter hoogte van, en aan de zijde 
van, huisnummer 107 ten noorden van de kruising met 

de Molenstraat, zichtbaar voor alle verkeer komende 
vanuit het noorden.  

c. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 
en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen” in de 

Hoofdstraat ter hoogte van, en aan de zijde van, 

huisnummer 34-36 ten zuiden van de kruising met de 
Prins Bernhardstraat, zichtbaar voor alle verkeer 

komende vanuit het noorden.  
d. door plaatsing van het zonebord C12ze en zonebord 

C13ze in de Hoofdstraat ter hoogte van, en aan de zijde 

van, huisnummer 34-36 ten zuiden van de kruising met 

de Prins Bernhardstraat, zichtbaar voor alle verkeer 

komende vanuit het zuiden. 

 

 

3. het instellen van een geslotenverklaring op de Hofstraat tussen 

huisnummer 2 en de Hoofdstraat, geldend voor alle gemotoriseerde 

voertuigen, bromfietsen en snorfietsen met in werking zijnde motor, 

met uitzondering van gehandicaptenvoertuigen;  
a. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met onderbord OB66 “uitgezonderd 
gehandicaptenvoertuigen” aan de zijde van de 

Hoofdstraat, zichtbaar voor alle verkeer komende vanuit 
de Hoofdstraat.  

b. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 
en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen” aan de 

zijde van de Hoofdstraat, zichtbaar voor alle verkeer 

komende vanuit de Hofstraat.  
c. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met onderbord OB66 “uitgezonderd 

gehandicaptenvoertuigen” ter hoogte van Hofstraat 2, 
zichtbaar voor alle verkeer komende vanuit de Hofstraat.  

d. door plaatsing van het zonebord C12ze en zonebord 

C13ze ter hoogte van Hofstraat 2, zichtbaar voor alle 



 
verkeer komende vanuit de Hoofdstraat. 

 

 
4. het instellen van een geslotenverklaring op de Passage tussen Henri 

Dunantplein en de Hoofdstraat, geldend voor alle gemotoriseerde 

voertuigen, bromfietsen en snorfietsen met in werking zijnde motor, 

met uitzondering van gehandicaptenvoertuigen;  
a. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met onderbord OB66 “uitgezonderd 
gehandicaptenvoertuigen” aan de zijde van de 

Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de Hoofdstraat.  
b. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met onderbord OB66 “uitgezonderd 

gehandicaptenvoertuigen” aan de zijde van het Henri 
Dunantplein, zichtbaar komende vanaf het Henri 

Dunantplein.  
c. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen” aan de 
zijde van de Hoofdstraat, komende vanaf het Henri 

Dunantplein.  
d. door plaatsing van het zonebord C12ze en zonebord 

C13ze aan de zijde van het Henri Dunantplein, zichtbaar 

komende vanuit de Hoofdstraat. 

 

 

5. het instellen van een geslotenverklaring op de Meerdorpstraat 

tussen huisnummer 3 en de Hoofdstraat, geldend voor alle 

gemotoriseerde voertuigen, bromfietsen en snorfietsen met in 

werking zijnde motor, met uitzondering van 

gehandicaptenvoertuigen; 

a. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met onderbord OB66 “uitgezonderd 
gehandicaptenvoertuigen” aan de zijde van de 

Hoofdstraat, zichtbaar voor alle verkeer komende vanuit 
de Hoofdstraat.  

b. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met onderbord OB66 “uitgezonderd 
gehandicaptenvoertuigen” ter hoogte van Meerdorpstraat 

huisnummer 3, zichtbaar voor alle verkeer komende 

vanuit de Meerdorpstraat.  
c. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen” aan de 
zijde van de Hoofdstraat, zichtbaar voor alle verkeer 

komende vanuit de Meerdorpstraat.  
d. door plaatsing van het zonebord C12ze en zonebord 

C13ze ter hoogte van Meerdorpstraat huisnummer 

3, zichtbaar voor alle verkeer komende vanuit de 

Hoofdstraat. 

 

 

6. het instellen van een voetgangerszone op de doorgang ter hoogte 

van Hoofdstraat 60 en 66, tussen Henri Dunantplein en de 

Hoofdstraat;  
a. door plaatsing van het zonebord G07zb, aan de zijde 

van het Henri Dunantplein, zichtbaar komende vanaf het 

Henri Dunantplein  
b. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 

het Henri Dunantplein, zichtbaar komende vanuit de 

doorgang.  
c. door plaatsing van het zonebord G07zb, aan de zijde 

van de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de 
Hoofdstraat  

d. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 
de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de doorgang.  

e. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen”, aan 

de zijde van de Hoofdstraat, komende vanuit de 

doorgang. 

 

 

7. het instellen van een voetgangerszone op de doorgang ter hoogte 

van Hoofdstraat 110 en 114, tussen Henri Dunantplein en de 

Hoofdstraat;  
a. door plaatsing van het zonebord G07zb, aan de zijde 

van het Henri Dunantplein, zichtbaar komende vanaf het 

Henri Dunantplein  
b. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 

het Henri Dunantplein, zichtbaar komende vanuit de 
doorgang.  

c. door plaatsing van het zonebord G07zb, aan de zijde van 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samenvatting 

 
de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de  
Hoofdstraat 

d. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 

de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de doorgang.  
e. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen”, aan 

de zijde van de Hoofdstraat, komende vanuit de 

doorgang. 

 

 

8. het instellen van een voetgangerszone op de Meerstraat, tussen 

Hoofdstraat en de kruising van Meerstraat, Krochtstraat en 

Floraplein;  
a. door plaatsing van het zonebord G07zb aan de zijde van 

kruising van Meerstraat, Krochtstraat en Floraplein, 
zichtbaar komende vanuit de Meerstraat.  

b. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 
kruising van Meerstraat, Krochtstraat en Floraplein, 

zichtbaar komende vanuit de Hoofdstraat.  
c. door plaatsing van het zonebord G07zb, aan de zijde 

van de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de 

Hoofdstraat.  
d. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 

de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de Meerstraat.  
e. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen”, aan 

de zijde van de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit 

de Meerstraat. 

 

 

9. het instellen van een voetgangerszone op de Middenstraat, tussen 

Hoofdstraat en het Krochtplein; 

a. door plaatsing van het zonebord G07zb aan de zijde van 

het Krochtplein, zichtbaar komende vanaf het 
Krochtplein.  

b. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 
het Krochtplein, zichtbaar komende vanuit de 

Middenstraat.  
c. door plaatsing van het zonebord G07zb, aan de zijde 

van de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de 
Hoofdstraat.  

d. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 
de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de 

Middenstraat.  
e. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen”, aan 

de zijde van de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit 

de Middenstraat. 

 

 
10. het instellen van een voetgangerszone op de Ambachtstraat, 

tussen Hoofdstraat en Floraplein; 

a. door plaatsing van het zonebord G07zb aan de zijde van 

het Floraplein, zichtbaar komende vanaf het Floraplein.  
b. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 

het Floraplein, zichtbaar komende vanuit de 

Ambachtstraat.  
c. door plaatsing van het zonebord G07zb, aan de zijde 

van de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de 

Hoofdstraat.  
d. door plaatsing van het zonebord G07ze, aan de zijde van 

de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit de 

Ambachtstraat. 
 

e. door plaatsing van het zonebord C12zb en zonebord 

C13zb met de tekst “11 – 23u” in het bord geïntegreerd 

en OB66 “uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen”, aan 

de zijde van de Hoofdstraat, zichtbaar komende vanuit 

de Ambachtstraat. 

 
 
 
De gemeente Hillegom zet in op een betere leefbaarheid van het centrum van 

Hillegom en wil daarbij de fietser en voetganger de ruimte geven, zoals 

aangegeven in het op 27 januari 2022 vastgestelde Mobiliteitsplan. Er zijn 

meermaals meldingen gemaakt van overlast door gemotoriseerde voertuigen op 

de Ambachtstraat, Hoofdstraat, Hofstraat, Meerdorpstraat, Meerstraat, 

Middenstraat, Passage en de overige doorgangen tussen Hoofdstraat en Henri 

Dunantplein. De gemeenteraad heeft er meermaals bij het college op 

aangedrongen om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid in het 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit 

 
 

 
Zaak / doc nr 

Onderwerp 

Portefeuillehouder 

Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 

 

 
Samenvatting 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit 

 
 

 
Zaak / doc nr 

Onderwerp 

Portefeuillehouder 

Afdeling 

 
Het College van 

burgemeester en 

wethouders besluit 

 

 
Samenvatting 

 
centrum van Hillegom. Er wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren 

(BOA’s) aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn tot handhaving in de 

huidige situatie. De leefbaarheid en kwaliteit van de Hoofdstraat als 

verblijfsgebied voor voetgangers en omwonenden kan worden verbeterd, door 

het verminderen van overlast door motorgeluid van voertuigen en het 

verbeteren van de oversteekbaarheid op de hiervoor genoemde wegen. Het 

college heeft daarom besloten tot het nemen van een verkeersbesluit waarin 

besloten wordt tot het Instellen Geslotenverklaring (met uitzondering van 

gehandicaptenvoertuigen) op Hoofdstraat, Hofstraat, Passage en Meerdorpstraat 

en het Instellen voetgangerszone op Ambachtstraat, Middenstraat, Meerstraat 

en op de doorgangen tussen Henri Dunantplein en Hoofdstraat ter hoogte van 

Hoofdstraat 110 en 114 en ter hoogte van Hoofdstraat 60 en 66.  
 
De geslotenverklaring door middel van de verkeersborden C12zb/ze en C13zb/ze 

houdt in dat bestuurders van motorvoertuigen, bromfietsers en snorfietsers 

binnen dit gebied (rijdend) verboden zijn. Voetgangers en fietsers zijn hier wel 

toegestaan. In het gebied waar een onderbord OB66 "uitgezonderd 

gehandicaptenvoertuigen" onder deze zoneborden geplaatst wordt, zijn 

bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met hulpmotor daarnaast ook 

toegestaan. In het gebied waar deze onderborden niet hangen, zijn bestuurders 

van gehandicaptenvoertuigen met hulpmotor niet toegestaan. In de Hoofdstraat 

wordt de C12- en C13-bebording vergezeld van aanduiding "11 - 23u", waarmee 

wordt geduid dat de geslotenverklaring alleen tussen 11:00 en 23:00 uur geldt. 

Buiten dat tijdvak geldt de geslotenverklaring niet en zijn bestuurders van 

motorvoertuigen, bromfietsers en snorfietsers wel toegestaan in de Hoofdstraat. 
 
De voetgangerszone door middel van verkeersborden G7zb/ze houdt in dat 

binnen dit gebied enkel voetgangers en bestuurders van 

gehandicaptenvoertuigen toegestaan zijn. 
 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-22-278802 - 591525 
 
Tijdelijke regeling verruiming terrassen 
 
Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 
TM Beleid en Advies 
 
1. De "Tijdelijke beleidsregel verruiming terrassen" vast te stellen door het 

college tot 1 april 2023. 

2. De "Tijdelijke beleidsregel verruiming terrassen" vast te stellen door de 

burgemeester tot 1 april 2023. 

 
Naar aanleiding van de Pilot Houttuin en de ervaringen met de verruimde 

terrassen is nieuw beleid in voorbereiding. Gestreefd wordt om het ontwikkelen 

van nieuw beleid voor het nieuwe terrasseizoen (1 april) af te ronden. 

Gedurende de Coronaperiode is er een tijdelijke beleidsregel en een verordening 

vastgesteld die horecaondernemers in Hillegom de ruimte bood om ruimere 

terrassen neer te zetten. Met het vervallen van de Coronawetgeving is deze 

tijdelijke beleidsregel komen te vervallen. Het college heeft besloten om een 

nieuwe tijdelijke beleidsregel terrassen vast te stellen in afwachting van de 

vaststelling van nieuw beleid. Met de tijdelijke beleidsregel wordt het beleid voor 

verruimde terrassen van de Coronaperiode voortgezet. 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-22-278597 - 591152 
 
Intentieverklaring Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
 
Mevr. K. Hoekstra, wethouder 
 
TM JOSVC 
 
1. De intentieverklaring van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de gemeente 

Hillegom vast te stellen. 

2. De burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto artikel 

3:60 Burgerlijk Wetboek een volmacht te laten verlenen aan wethouder C.J. 

Hoekstra voor het ondertekenen van de intentieverklaring. 
 
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft vergevorderde plannen om de 

bibliotheek te verhuizen naar het centrum van Hillegom. De bibliotheek en de 

gemeente vinden deze verhuizing een positieve ontwikkeling voor Hillegom. 

De vernieuwde bibliotheek in het centrum van Hillegom maakt ontmoeting, 

ontwikkeling en uitwisseling nog beter mogelijk door spontaan bezoek van de 

inwoners en de samenwerking met bakkerij Van Maanen. Daarnaast wordt met 

deze verhuizing leegstand van winkelpanden in het centrum tegengegaan, 



 
 

 
Besluit 

 
doordat het centrum wordt gevuld met "publiekstrekkers". Het college heeft 

besloten de intentieverklaring te ondertekenen en heeft hiervoor volmacht 

verleend aan wethouder C.J. Hoekstra.   
Akkoord (Gewijzigd besloten) 


