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Zaak / doc nr  Z-19-079340 - 204761 

Onderwerp  Raadsbrief; Onderzoek naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen in 

  Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  
De bijgevoegde raadsbrief inzake "Onderzoek naar lood in de bodem bij 

burgemeester en wethouders 
 

 

kinderspeelplaatsen" vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Begin 2019 heeft de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) in opdracht van de 
  provincie en in samenwerking met de gemeente onderzoek verricht naar de 
  aanwezigheid van lood in de bodem bij een aantal kinderspeelplaatsen in 
  Hillegom. Uit dit onderzoek is gebleken dat de aangetroffen loodgehalten onder 
  de advies norm van de GGD liggen. Met dit voorstel stelt het college bijgevoegde 
  raadsbrief inzake "Onderzoek naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen" 

  vast. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-074391 - 209088 

 
 

Onderwerp  1e Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom 

Portefeuillehouder  Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 

burgemeester en wethouders  raad voorgesteld wordt om: 

besluit  1. De Reactienota 2019 vast te stellen. 
  2. De eerste actualisatie van de omgevingsvisie Hillegom vast 
  te stellen. 
  3. Met de vaststelling van de Omgevingsvisie Hillegom de 

  Omgevingsvisie Hillegom 2030 in te trekken. 

Samenvatting  Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 is in de geest van de 
  nieuwe Omgevingswet bepaald, dat jaarlijks bij de evaluatie bekeken wordt of er 
  aanleiding is tot het actualiseren van de omgevingsvisie, zodat de 
  omgevingsvisie voortdurend actueel is en blijft. Uit de eerste evaluatie van de 
  omgevingsvisie is gebleken dat deze op een onderdeel geactualiseerd moet 
  worden. Dit betreft het benoemen van alle wegen in het buitengebied als een lint 
  met de bijbehorende karakteristieken en het opnemen van 'open vensters', om 
  zichtlijnen in het landschap te behouden. Daarnaast zijn er een paar kleine 

  tekstuele aanpassingen en/of aanvullingen gedaan. 

  Het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie heeft zes weken ter inzage gelegen, 
  hierop zijn 4 zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot inhoudelijke 
  aanpassingen van de Omgevingsvisie Hillegom. 
  Besloten wordt aan de raad voor te stellen om de Omgevingsvisie Hillegom vast 

  te stellen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. 
   



Zaak / doc nr  Z-19-086840 - 210465 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 juni 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 juni 2019 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-086840 - 211130  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. De Jong: 

burgemeester en wethouders  - Interview afgelegd aan studenten van de Universiteit Amsterdam inzake 

besluit  Duinpolderweg 

  - Afscheidsbijeenkomst Willem Daudeij van de Meerlanden bijgewoond 

  Dhr. Van Trigt: 

  - Hillegomse Sportprijs uitgereikt  
 

Dhr. Van Rijn:  
- Eerste openbare laadpaal onthuld 
- Bewoners informatieavond “Snel internet in de buitengebieden” bijgewoond  
- Afscheidsbijeenkomst Willem Daudeij van de Meerlanden bijgewoond 

 
Mevr. Hoekstra:  
- Eerste openbare laadpaal onthuld 

 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


