
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Visie Hart voor Hillegom: meer dan Hoftuin alleen 
Het college van B&W heeft onlangs de “Visie Hart voor Hillegom” gepresenteerd. Dit plan is 
gemaakt op verzoek van de raad. Doelstellingen van het programma Hart voor Hillegom zijn 
het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het leefmilieu (fijnstof en geluid) in het centrum, 
gekoppeld aan de bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.  

De visie Hart voor Hillegom heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen vanwege het plan 
om de van Meerbeekstraat af te sluiten. Het college heeft overigens de plannen bijgesteld en 
stelt nu voor aan de raad om de van Meerbeekstraat éénrichtingsverkeer te maken. Maar de 
visie gaat over veel meer dan alleen verkeer. Op 3 april a.s. licht de wethouder het hele plan 
nog een keer toe in de gemeenteraad (zie informatie op de site van de gemeente). Daarna gaat 
de (nieuwe) gemeenteraad overleggen over de visie en de plannen die er uit voortvloeien. 
Waar gaat de visie over, behalve over verkeer?  

 
Koersdocument en moties van de gemeenteraad 
In april 2013 heeft de gemeenteraad van Hillegom het Koersdocument economie en toerisme 
aangenomen. Eén van de onderdelen daarvan was de vaststelling dat een aantrekkelijk 
verblijfsklimaat van groot belang is voor het economisch functioneren van ons centrum. De 
Raad nam tegelijkertijd een motie aan waarin hij het college opriep om een onderzoek te doen 
naar de entrees van het centrum en het verkeer.  
In mei 2013 nam de gemeenteraad een motie aan de oproep om het beeldkwaliteitenplan en de 
welstandnota aan te passen aan de unieke kwaliteiten van Hillegom: de historische opbouw en 
de karakteristieke elementen van het centrum. 

De afgelopen maand heeft het college de beide moties uitgevoerd door een visie “Hart voor 
Hillegom” vast te stellen. De gemeenteraad wordt op 4 april over de totaalvisie bijgepraat 
door de wethouder.  

Het is de bedoeling dat, na vaststelling van de visie, er een nieuwe welstandnota, 
reclamebeleid en detailhandelsvisie wordt vastgesteld.  

De visie Hart voor Hillegom beschrijft de ambitie en de aanpak om het centrum zijn 
historische karakter terug te geven. Voor het winkelend publiek wordt het aangenamer, naast 
het doen van boodschappen, langer te verblijven in het centrum door o.a. te winkelen en/of 
een terrasje te pakken. Doel van het programma is dat de verblijfskwaliteit zal toenemen. Het 
nadrukkelijker centraal stellen van deze Hoofdstraat vormt de basis van deze visie. 

  



 
 

Ruimte voor proactief ondernemen 
Meer ruimte (met beleid) voor ondernemers in de openbare ruimte geeft nieuwe energie en 
perspectief aan ondernemers, maar maakt ook het centrumgebied veel levendiger en 
persoonlijker. De structuur en inrichting moeten zodanig zijn dat met name de horeca nieuwe 
kansen ziet voor een aangenaam verblijf op de mooiste plekken van het centrum. 

 
Bereikbaarheid 
Hart voor Hillegom staat voor goede en goed zichtbare entrees. Als één van de entrees moet 
het HD-plein, meer dan nu, de poort naar de Hoofdstraat vormen.  
Het centrale winkelgebied dient compact gehouden te worden, met nadruk op het middendeel 
van de Hoofdstraat en de passages als kernwinkelgebied. Hier dient een aantrekkelijke 
verblijfskwaliteit te worden gerealiseerd, waartoe ook een stringenter gehandhaafde autovrije 
zone behoort, aldus het college. In het kernwinkelgebied blijft winkelen de hoofdfunctie met 
inbegrip van publieksgerichte dienstverlening (banken, kappers, horeca, makelaars, 
uitzendbureaus, reisbureaus, optioneel bibliotheek, etc.); 

Waar mogelijk zijn de aanloopstraten autotoegankelijk en geschikt voor kort parkeren, zodat 
deze aantrekkelijk worden voor specifieke doelgroepen, met inbegrip van afhaalpunten van 
webshops, die - als gevolg van provinciale richtlijnen - in de toekomst alleen nog gevestigd 
mogen worden in winkelcentra. Voor de Meerstraatpromenade is de autotoegankelijkheid qua 
verkeersafwikkeling lastig te realiseren, maar aan de noordzijde van het Henri Dunantplein 
kan autoverkeer en parkeren gefaciliteerd worden. 

Door auto’s uit de Hoofdstraat en het centrum te beperken, minimaliseert het fijnstof en 
geluid voor het leefmilieu. Anderzijds stelt het college voor via de entrees de bereikbaarheid 
van woningen en voorzieningen te blijven waarborgen.  

 
Verkeer en parkeren  
Met de recent heringerichte N208 met de van den Endelaan als ruime parkeerlaan, is een 
prima ontsluiting van het centrum volbracht. Voor zowel autoverkeer, als voor langzaam 

verkeer is het mogelijk om in het 
centrumgebied duidelijke en 
comfortabele routes te creëren. 
Zoekverkeer en doorgaand verkeer 
kunnen structureel teruggebracht 
worden. Een goede routing is 
noodzakelijk. Er wordt gekozen 
voor een ruimtelijke continuïteit 
van de Hoofdstraat vanaf de N208. 
Dat betekent dat de straat als ruimte 
doorloopt, en dat voor het 
bezoekend autoverkeer middels 
borden wordt verwezen naar de 

parkeergelegenheden aan de Van den Endelaan (en dus geen onduidelijke uitritconstructies). 
Dit komt ten goede aan het verblijfsklimaat.  



 
 

Meer verblijfskwaliteit is heel goed mogelijk omdat de ingrediënten daarvoor al aanwezig 
zijn: veel historische elementen en voldoende parkeergelegenheden dichtbij. Toch worden 
deze ingrediënten nog niet als kwaliteiten ervaren. Met name de historische structuren en 
elementen kunnen nog sterker tot uiting komen. Historische beelden werken in die zin als 
inspiratie. Niet om letterlijk te kopiëren, maar wel om als les te gebruiken. Opvallend in het 
huidige straatbeeld is onder andere de veelheid aan diverse materialen, meubilair, 
groenvakken en containers die het straatbeeld domineren en onrustig maken. Daarnaast is het 
autoverkeer en het parkeren op beeldbepalende locaties dominant. Meer aandacht juist voor 
voetgangers en fietsers, voor aangename routes, zitgelegenheden en een divers programma in 
de bebouwing en openbare ruimte is daarom gewenst. Het terugdringen van drukte, geluid en 
conflictsituaties verbetert het milieu aanzienlijk in het centrum. 

 

Beeldkwaliteit 

     
Mogelijke gevel Intertoys    Sfeerimpressie Hoofdstraat 

Het is niet langer wenselijk dat binnen het centrum verschillende welstandscriteria worden 
gehanteerd. De ruimtelijke ordening en het inrichten van de openbare ruimte, inclusief 
parkeren, moeten ondersteunend zijn aan economie en toerisme. Ondanks de aanwezigheid 
van beeldbeleid laat het straatbeeld in de Hoofdstraat te wensen over. Kwaliteit/allure van het 
historisch centrum moet meer nadrukkelijk uitgedragen worden. Dit kan door maatregelen in 
de openbare ruimte (gelijkmatigheid in inrichtingsvorm- en materialisatie, rust en openheid 
door minimale toepassing van meubilair en reclamevoering in de ruimte), maar ook door 
maatregelen aan de bebouwing.  

Sleutelbegrip is harmonie. En voor een harmonieus straatbeeld is een zekere mate van 
afstemming en eenduidigheid nodig, zodanig dat juist datgene opvalt. 

 
Proces 
Om de Visie te kunnen vaststellen voor de verkiezingen, is het proces wel wat snel gegaan. 
Door behandeling over de verkiezingen heen te tillen, heeft de gemeenteraad wat meer tijd 
gekregen, o.a. door een informatieavond te organiseren en zo iedereen de gelegenheid te 
geven kennis te nemen van de aangepaste plannen en daarop te reageren. Dat is dan ook weer 
input voor de raad. Maar het programma op zichzelf, waarbij we de verblijfskwaliteit van het 
centrum wordt verbeterd en het historisch karakter benadrukt, staat wat D66 betreft als een 
paal boven water. Die elementen van de visie moeten wat D66 worden gerealiseerd. Er staan 
veel deelplannen op stapel, als uitvoering van de visie. Wat D66 betreft wordt daar de 



 
 

komende 4 jaar ruimte voor geschapen. Omdat het goed is voor het centrum, de winkels en de 
bezoekers! Zodat het voor ondernemers ook weer aantrekkelijk wordt om je hier in Hillegom 
te vestigen.  
De oplossingen die voorgesteld worden, moeten wat ons betreft nog goed uitgewerkt worden 
in definitieve plannen. Hoe ernstig is de problematiek? Waarom moet het? Wat lost het op? In 
elk geval lijkt het D66 belangrijk dat het laden en lossen in de Hoofdstraat wordt gereguleerd 
en het vrachtverkeer uit het centrum wordt geweerd. M.a.w.: het verkeer, de inrichting en 
zaken als reclame-, gevel-, welstands- en detailhandelsbeleid, moeten ondersteunend zijn aan 
de verbetering van de verblijfskwaliteit. Natuurlijk moet dit in nauw overleg gebeuren met de 
winkel- en pandeigenaren! 

 

Totaalbeeld na uitvoering van Hart voor Hillegom 

 Parken meer zichtbaar maken (van Nispen, Hoftuin) 
 Verkeer: meer rust in het dorp, minder fijnstof, prettigere omgeving om te verblijven 
 Reclamebeleid: mooiere gebouwen en gevels. 
 Straatbeeld: meer rust, meer eenheid in gebruik van materialen, prullenbakken, bankjes 

ed. 
 Groen: meer eenheid en gebruik 
 Beeld: historisch karakter onderstrepen 
 HD-plein: ondersteunend aan de Hoofdstraat 

 
Artist impressie nieuwe Hoftuin 

 

 



 
 

 

Bijlage Uitwerking specifieke straten/gebieden 

Van Meerbeekstraat: 
Door de aanwezigheid van de ringweg om het centrum, is doorgaand verkeer door het 
centrum niet nodig. Het weren van vrachtverkeer voor het bedrijfsterrein Hillegomsche Beek 
en zoekend parkeerverkeer, maakt de Hoofdstraat veel rustiger en prettiger voor degenen die 
er te voet, met de fiets of met de auto komen winkelen. Eenrichtingsverkeer (van west naar 
oost) tussen Hoofdstraat en de Van Meerbeekstraat levert een belangrijke bijdrage aan het 
terugdringen van doorgaand verkeer door het centrum (zoals Van Meerbeekstraat, 
Molenstraat), het verbeteren van de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid in de 30km/h-
zone. Ook voor de basisschool R.K.Jozefschool en de verkeersproblematiek rondom die 
school, is afname van autoverkeer een grote verbetering. Dit heeft te maken met het feit dat de 
huidige (doorgaande) verbinding Van Meerbeekstraat naar de N208 via de Molenstraat 
onderbroken wordt, aldus het college. 
 
Aansluiting N208: centrum meteen voelbaar maken 
Het is van groot belang dat het centrum van Hillegom bij benadering vanuit het noorden, zich 
direct optimaal manifesteert. Dit betekent dat het historisch centrum meteen voelbaar moeten 
zijn (dus goed open zicht op de Martinuskerk en de aansluitende lintbebouwing), maar ook de 
aangrenzende ruimten. 

Van Nispenpark 
Dit park kan behalve voor standaard recreatief gebruik, wat meer nadrukkelijk ruimte bieden 
aan sport en spel, evenals evenementen die niet geheel passen in het historisch centrum (lees: 
Hoftuin of Houttuin).  
 
Molenstraat 
In de inrichting wordt uitgegaan van dezelfde inrichtingsprincipes als voor de Hoofdstraat. 
Ook hier geldt dat de aansluiting op de N208 duidelijk moet zijn. Zoals op dit moment al 
gebeurt, beginnen de klinkers pal aan de rotonde. In de beleving van het centrum vanaf de 
N208 is dit cruciaal. Hoewel de rijrichting voor auto’s andersom is (eenrichting van oost naar 
west), is deze afleesbaarheid van de opbouw voornamelijk voor voetgangers en fietsers erg 
belangrijk. De auto voelt zich te gast. 

HD-plein 
In het zuidelijke deel kan de sfeer sterk verbeteren door de inrichting wat op te schonen en 
helderder te definiëren (vuilniscontainers beter positioneren uit beeld, straatbanden meer in 
een lijn leggen). Ook kan met mooiere materialen de sfeer verbeterd worden en meer 
aansluiten op de Hoofdstraat. Het noordelijke deel krijgt ook een (gedeeltelijke) 
parkeerfunctie, zodat aan de wensen van de ondernemers gehoor wordt gegeven om hier wat 
meer beweging en levendigheid te creëren. In totaal zal het aantal parkeerplaatsen op het HD-
plein gelijk blijven, maar dan eerlijker verdeeld over beide delen, aldus stelt het college voor. 
Belangrijk blijft een aangename route van parkeerplek (ook vanaf de Van den Endelaan) naar 
de Hoofdstraat, zonder veel verkeersconflicten.  

Er zijn al langere tijd ideeën voor een nieuwe doorsteek tussen het HD-plein en de 
Hoofdstraat. De realisatie hiervan is een particulier initiatief. Als dit wordt gerealiseerd past 



 
 

dit in Hart voor Hillegom. Maar voor dit gerealiseerd wordt, wordt voorgesteld om de twee 
bestaande doorsteken kwalitatief te verbeteren. Door functies toe te voegen zoals bijvoorbeeld 
kraampjes (bloemenkraam). Aan de naastliggende winkelpanden zal worden verzocht om de 
blinde gevels te vermijden en etalages en/of ingangen te creëren. 

Het HD-plein is functioneel complementair aan de Hoofdstraat. Dit heeft voor de gewenste 
beeldkwaliteit voornamelijk consequenties voor de richtlijnen uit het Beeldkwaliteitenplan 
2002 (en ook meegenomen in Welstandsnota) om voor het HD-plein een contrasterend effect 
met nieuwbouw te bereiken. De moderne architectuur en meer ruimte voor reclame, licht en 
open puien, wordt niet als dorps ervaren. Bij nieuwbouw aan het HD-plein moet meer nadruk 
worden gelegd op een aangenaam dorpse sfeer die aansluit bij het karakter van de 
Hoofdstraat. Niet historiserend of vergelijkbaar met de Hoofdstraat, maar met pleinwanden 
die zijn opgebouwd uit dorpse eenheden als panden of korte rijen, met gelede volumes 
(onderbouw, middendeel en kapverdieping). Het plein moet een prettige parkeerruimte zijn 
met ruimte voor een goede oriëntatie en aangename routes naar de historische Hoofdstraat. 
Een hard uitgangspunt dat eventuele nieuwbouw modern en contrasterend moet zijn, is niet 
langer het uitgangspunt.  
In de flanken is het goed mogelijk en soms zelfs wenselijk om de korrel en hoogte te 
verkleinen omwille van de dorpse uitstraling of de aansluiting op achterliggende bebouwing 
met tuinen (met name zijde Van den Endelaan). 

Programmatisch wordt ingezet op de supermarkten. De routing over het plein is cruciaal. De 
doorgangen moeten goed worden ingericht en begeleid door etalages, voordeuren, een 
kraampje en eventueel groen. Een eventuele nieuwe doorgang aan de zuidzijde van het plein 
zou wenselijk zijn evenals een doorsteek vanaf de zuidgevel van het plein naar de 
Molenstraat. Aandacht dient te worden gegeven aan de zijmuren van de doorgangen, zodat 
deze attractief zijn (bijvoorbeeld met toegangen van winkels/woningen, etalages etc.).  

De inrichting van het plein blijft hoofdzakelijk als parkeerveld met wat groen en voornamelijk 
ruime trottoirs, en waarover aangename looproutes mogelijk zijn (sociale controle, voldoende 
levendigheid door voorzieningen en voordeuren in de plinten). Het aantal parkeerplaatsen 
wordt verdeeld over de twee pleindelen, vindt het college, zodat enerzijds (aan de zuidzijde) 
meer ruimte komt voor trottoirs, anderzijds (aan de noordzijde) wat meer levendigheid 
ontstaat. 

 
Oostelijke entrees 
Aantrekkelijk overstappunt voor bezoekers 
De parkeerterreintjes ten oosten van de Hoofdstraat (Floraplein, Krochtplein en achter het 
Alternatief) kennen een andere doelgroep dan de westelijke. De westelijke aan de N208-zijde 
zijn meer bedoeld voor bezoekers van buiten het dorp en bezoekers in het algemeen, terwijl 
de oostelijke een voorziening vormen voor het dorp zelf.  

De parkeerhoven kunnen vriendelijker worden door het beter positioneren van meubilair, 
vuilniscontainers en bomen. Door de hoven te definiëren als groene kamers middels hagen 
aan de buitenranden en bomen los in de ruimte, ontstaat een vriendelijk beeld. 

Efficiëntere indeling is mogelijk 
Met een herinrichting kan ook de indeling en routing nader bekeken worden en zijn er 
mogelijkheden om de indeling van route en parkeervakken efficiënter te maken. Er kunnen 



 
 

zelfs wat meer vakken bij gemaakt worden, mocht dat voor de parkeerbalans / 
invalideplaatsen noodzakelijk zijn. 


