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Werken in de zorg iets voor
jou? Ontdek het zelf!
Voor stages, leerplekken en vacatures:
www.hozo.nl
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Hillbillies terug van jeugdkamp Vechtpartij

HILLEGOM n Agenten van het

politieteam Hillegom hebben
donderdagavond een 16-jarige
jongen uit Haarlem aangehouden
na een vechtpartij in zwembad de
Vosse. Rond 17.30 uur ontstond de
vechtpartij tussen ongeveer dertig
personen in het zwembad. Agenten
gingen er met meerdere auto’s op
af en wisten de vechtende partijen
uit elkaar te halen. De Haarlemmer werd aangehouden wegens
mishandeling. Bij de vechtpartij
raakte niemand dusdanig gewond
dat er behandeling door een arts
nodig was. De aanleiding voor de
vechtpartij wordt nu onderzocht.
Mensen die iets gezien hebben van
de vechtpartij of hier filmpjes van
hebben gemaakt wordt gevraagd
te bellen met de politie op 09008844 of anoniem via 0800-7000.
(Bron: BO)

Meerlaan dicht
HILLEGOM n Vanwege werkzaam-

Foto: Remco Out

HILLEGOM n Het was een week feest voor 64 kinderen en 26 begeleiKIES
& MIX Het jeugdkamp bestaat
ders tijdens het jaarlijkse
Hill-Billieskamp.
30 jaar en dat werd gevierd
met elke dag een andere feestdag. Zo
BARBECUE
was er met kerst een heel kerstdiner, werden er rozen op Valentijns3 bakjes vlees, vis, vega
of groente met de sticker
‘kies & mix 3 voor 9,00’

dag verstuurd en werden er paaseieren gezocht met Pasen. Dit jaar
was er zelfs een Hill-Billies bruiloft. Twee kampleiders gaan na de
zomer trouwen en dat werd alvast gevierd met speelgoed ringen
en echte tranen. (Een foto impressie staat op pagina 15)
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geldig bij
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n
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heden is de Meerlaan al vanaf 22
juli dicht. Het gaat om het hele
wegdeel vanaf de rotonde tot de
Ringvaart. De werkzaamheden duren tot en met 30 augustus, maar
die datum kan verschuiven vanwege vertragingen. Het autoverkeer
wordt omgeleid via borden. Voetgangers en fietsers kunnen er langs
via loopplanken. De stoepen, weg
en parkeervakken worden 15 cm
opgehoogd omdat er een bepaalde
afstand tussen weg en grondwater
moet zijn. Dat geldt ook voor de
hoogte van de weg in relatie met
hoogte van begane grond van woningen.

Weekje vakantie

00

Wij zijn nu nog op vakantie
maar staan volgende week
weer voor u klaar!
Dinsdag 13 augustus zijn wij
weer geopend!
Hoofdstraat 42 • 2181 ED Hillegom • 0252 - 522 405 • www.kappereric.nl

KUNSTGEBIT
KUNSTGEBIT NODIG?
NODIG?

REDACTIE n De Hillegommer slaat
een weekje over. De eerstvolgende
krant verschijnt dinsdag 20 augustus weer in de brievenbus. www.
dehillegommer.nl blijft natuurlijk
gewoon in de lucht. Kopij en tips
kunt u blijven sturen naar: redactie@dehillegommer.nl.

Vallen tegen rups
REGIO - De gemeente Noordwijk
zet feromoonvallen in bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Ondanks dat hier nog geen
nesten zijn aangetroffen, is de kans
groot dat de eikenprocessierups
binnenkort de kop opsteekt. Daarom is de gemeente begonnen met
het ophangen van zogenaamde
feromoonvallen. Hiermee worden
door de vrouwelijk feromoongeur
de mannelijke vlinders gelokt
en gevangen. De vallen zijn al
geplaatst in Noordwijkerhout en
de Zilk. Ze blijven hangen tot het
einde van de zomer.
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"Nieuwe patienten Welkom!"

Gemeenteberichten
voor heel Hillegom
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Inbrekers gaan niet op vakantie
Tips om de kans op inbraak te verminderen:
hangen. Leg geen kostbare spullen in
het zicht. Een insluiper kan zonder in te
breken uw woning binnenkomen en er
binnen enkele minuten met uw spullen
vandoor zijn.
• Doe uw schuurdeur op slot
Doe uw schuur- of garagedeur altijd
op slot, ook overdag. Vaak kan een
dader snel zijn slag slaan, omdat een
schuurdeur niet is afgesloten.
• Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw
vakantieplannen. Zij kunnen op uw
woning letten en helpen deze een
bewoonde indruk te geven. Door de
post weg te halen, de plantjes water
te geven, de auto af en toe eens op de
oprit te zetten en een lampje aan te
doen.
• Even weg? Doe uw ramen dicht
Doe uw deuren en ramen op slot; ook
al gaat u maar heel even naar de buren,
boodschappen doen of even naar
boven om bijvoorbeeld de was op te

• Verdachte situatie? Bel gerust 112
Om inbrekers op heterdaad te kunnen
betrappen, hebben we uw hulp nodig.
Bel altijd 112 als u in uw buurt iets
verdachts ziet of hoort. Snel alarm
slaan, betekent een grotere kans om de
inbrekers te pakken.
Wees alert op elke vreemde situatie,
ook al lijkt het voor u onbelangrijk.
Let op personen die niet in uw buurt
thuishoren en die bijzonder veel
aandacht hebben voor de huizen en
schuren. Noteer hoe ze eruit zien. En
noteer ook merk, type en kenteken van
hun voertuigen.

• Goed beveiligen
Gemiddeld is een inbreker binnen 30
seconden binnen! Duurt het langer om
binnen te komen, dan zoekt hij liever
een ander huis. Reden genoeg om voor
goede sloten te zorgen die voldoen
aan de eisen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen (www.PKVW.nl). Het is
belangrijk goede sloten ook consequent
te gebruiken. Ook als u maar ‘even’ weg
bent of op een andere verdieping in de
woning bent.

UITGELICHT
Gft-afval
Gft-afval bestaat uit groente, fruit,
etensresten en klein tuinafval.
Het gft-afval wordt verwerkt tot
groengas, CO2, warmte, compost
en water. Zo blijft er nóg minder
restafval over dat verbrand wordt.
Kijk voor meer informatie op:
www.beginvanietsmoois.nl.

Help mee bij het pakken van daders
via
Burgernet is een gratis dienst waarmee u
een seintje krijgt wanneer er bijvoorbeeld
is ingebroken of iemand is vermist in uw
werk- en/of woonomgeving. Hoe meer
mensen deelnemen, hoe groter de kans
dat we de veiligheid in onze gemeente
met elkaar kunnen vergroten. Door deel
te nemen aan Burgernet, houden we
samen een oogje in het zeil en vergroten
we de kans dat daders gepakt worden.
(www.burgernet.nl)

Volg ons ook op Twitter:
@gem_hillegom
en like ons op Facebook.

Eetcoach
Ben je echt te zwaar geworden, dan
kun je daar last van krijgen. Omdat je
niet meer lekker in je vel zit. Of omdat
je niet makkelijke meer beweegt. Maar
ook omdat je extra risico’s loopt op
ziektes zoals suikerziekte en hart- en
vaatziekten. Wil je iets doen aan je
gewicht en je gewoontes maar vind je
het moeilijk? Een leefstijlcoach kan je
helpen!
Gecombineerde Leefstijl Interventie
‘Cool’
Cool staat voor Coaching op Leefstijl
en is gericht op het verbeteren van
je leefstijl met als doel om blijvend
gewicht te verliezen. Er wordt gewerkt
aan eetgewoontes, meer bewegen,
beter slapen en aan ontspanning.

Daardoor worden mensen gezonder en
voelen ze zich fitter.
De inhoud van het programma
Het programma bestaat uit
een basisprogramma en een
onderhoudsprogramma en duurt in
totaal twee jaar. Beide onderdelen
bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten
(maximaal 14 personen) en twee
persoonlijke gesprekken.
Wie komt in aanmerking voor het
programma?
Je komt in aanmerking bij voldoende
zin hebben om het tweejarige
programma te volbrengen én je hebt:
• een BMI van 25 én een verhoogd risico
op hart– en vaatziekten/diabetes

APV
Algemene plaatselijke verordening
Ontheffing/vergunning/toestemming is
verleend voor:
• Het plaatsen van een unit, t.b.v. bevolkingsonderzoek borstkanker,
op het parkeerterrein van zwembad De Vosse aan de Weerlaan 20,
voor de periode van 22 september tot 15 december 2019
(Z-19-090144) (29-07-19)
Melding gebruik gemeentegrond
Melding geaccepteerd op grond van artikel 2:10 van de Algemene
Plaatselijke Verordening voor:
• Het plaatsen van steigers nabij Molenstraat 15 van 5 tot 9 augustus
2019 (Z-19-088639) (22-07-19)
• Het plaatsen van een hijskraan nabij Jan Prinsheem 108 op 7 augustus
2019 (Z-19-090121) (23-07-19)
Drank- en horecawet
Wijzigen aanhangsel bij vergunning op grond van artikel 30a, lid 2
(wijziging leidinggevenden) voor:
• Café Bar Puntje Puntje, Molenstraat 1 (Z-19-089864) (30-07-19)
Leegstandwet
Op grond van artikel 15, lid 4 is vergunning verleend voor:

• een BMI van 30 of hoger heeft
Je kunt je BMI berekenen op
www.voedingscentrum.nl/bmi
Deelname is gratis
Het programma is opgenomen in de
basisverzekering, er zijn dus geen
kosten aan verbonden, je betaalt ook
geen eigen risico. Je hebt wel een
verwijsbriefje nodig van je huisarts.

Ben je doorverwezen door je
huisarts of praktijkondersteuner?
Neem contact op met Eetcoaching, bij
voorkeur via email: lisse@eetcoaching.nl
of bel 06 - 18677227 en spreek zo nodig
de voicemail in. De leefstijlcoach neemt
contact met je op!
Lokaal Loket Hillegom:
één loket voor al uw vragen!

Eetcoaching
Cool wordt verzorgd door een
leefstijlcoach verbonden aan
Eetcoaching: www.eetcoaching.nl.
De cursus wordt op meerdere dagen
en op verschillende dagdelen gegeven
en wordt georganiseerd in de hele
Bollenstreek.

• Juliana van Stolberglaan 112 voor de periode 12 februari 2020 tot en
met 11 februari 2021 (Z-19-089878) (22-07-19)
• Julianastraat 17 voor de periode 25 juli 2019 tot 24 juli 2021
(Z-19-090445) (23-07-19)
Niet eens met een van deze besluiten?
Hoe u bezwaar kunt maken staat genoemd onder het kopje bezwaar
tegen besluiten.
OVE RIG E WETG EVING

Het volledige verkeersbesluit voor de locaties ligt ter inzage van 7
augustus t/m 18 september 2019.
Bezwaarmogelijkheid
Tot en met 18 september 2019 kunnen belanghebbenden een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college
van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift bevat tenminste
naam, adres en woonplaats van de belanghebbende en een opgave van
de bezwaren tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet gedateerd en
ondertekend zijn.

Laadpalen
De gemeente Hillegom heeft eind 2018 beleidsregels vastgesteld
voor laadinfrastructuur van elektrische voertuigen. Door elektrische
rijders zijn aanvragen gedaan voor een openbare oplaadpaal.

Beleidsregel Privacybeleid
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hillegom heeft in de vergadering van 16 juli 2019 het Privacybeleid
vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in werking op 16 juli 2019.

Het voornemen is in onderstaande straat een parkeervak aan te wijzen
voor het laden van elektrische voertuigen:
• Frans Halslaan

De beleidsregel regelt hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens
van haar inwoners en medewerkers, hoe ze hun rechten kunnen
uitoefenen en hoe de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie
zijn geborgd.

Iedereen met een elektrisch voertuig kan de oplaadpalen gebruiken.
Als de bestaande laadcapaciteit onvoldoende is, kan de gemeente deze
uitbreiden door een extra parkeervak aan te wijzen. Een andere
mogelijkheid is door het plaatsen van een extra oplaadpaal.

U kunt de beleidsregel inzien op www.hillegom.nl. Ook ligt de
beleidsregel gratis ter inzage in het gemeentehuis Hillegom. Tegen
betaling van de legeskosten kunt u een exemplaar van de beleidsregel
ontvangen.

BOUWEN EN WONEN
Binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning
het vergroten van de carport,
• 1e Loosterweg 44
23-07-2019
• Noorder Leidsevaart 38
het bouwen van een steiger,
23-07-2019
• Meerlaan 222 Ringoevers
het bouwen van 60 woningen,
(deelplan 5)
26-07-2019
• Oosteinderpolder
het bouwen van een nieuw
vijzelgemaal, 31-07-2019
• Elsbroekerlaan 58
het bouwen van een dakkapel,
31-07-2019
• Leidsestraat 201
het aanleggen van een in- of uitrit en
het bouwen van een plintgebouw om
de Watertoren, 31-07-2019
• Frederikslaan
het vergroten van de woning,
(schuin tegenover nr. 7)
17-07-2019

Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd
verzoek om een voorlopige voorziening indienen.
Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten:
• Naam en adres
• Datum
• Besluit waartegen bezwaar bestaat
• Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Hillegom is ingediend.
Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
MILIEU

Inzien binnengekomen aanvragen
Binnengekomen aanvragen kunt u op afspraak inzien. Belt u hiervoor
met ons algemene telefoonnummer 14 0252.
Verlengen proceduretermijn
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
het maken van een eigen opgang,
• Satellietbaan 29 G,
08-02-2019, beslisdatum, 04-09-2019
Verleende omgevingsvergunning
(mogelijkheid tot bezwaar)
het vervangen van het bestaande
• Tongelaer 39
tuinhuis, 22-07-2019
• Eikenlaan 92
het bouwen van een woonwagen,
26-07-2019
• Eikenlaan 94
het bouwen van een woonwagen,
26-07-2019
B E Z WA AR TEG E N B E S LU ITE N
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.
Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.
We nemen dan het besluit met u door. Belt u hiervoor met ons
algemene nummer 14 0252.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de
genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Hillegom.
Het bezwaarschrift moet bevatten:
• Naam en adres
• Datum
• Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat
• Reden(en) van het bezwaar
• Handtekening
Verzoek voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
• de dagtekening
• een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is
gericht
• de naam en adres van de indiener
• de gronden van het bezwaar
• de ondertekening.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende
gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.
Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting
van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om
voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit
verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronisch handtekening (DigiD). Kijk op
bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige
voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hillegom, per adres Omgevingsdienst West-Holland,
Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Beschikking Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht - Leidsestraat 244 Hillegom
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en
wethouders van de gemeente Hillegom op 25 juli 2019 een
omgevingsvergunning verleend aan Xella Kalkzandsteenfabriek van
Herwaarden BV voor een inrichting (milieu) gelegen aan Leidsestraat
244 te Hillegom.
Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag
omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere
inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.
De verandering bestaat uit het starten van een zagerij voor
kalkzandsteen voor de kalkzandsteenfabriek.
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling
3.4 van de Algemene wetbestuursrecht omschreven procedure gevolgd.
In De Hillegommer hebben wij een advertentie geplaatst, waarin
melding wordt gemaakt van de beschikking en de mogelijkheid om
bezwaar in te stellen.
Op de ingediende aanvraag is door de Omgevingsdienst om aanvullende
gegevens gevraagd. Op basis van artikel 3:12 lid 3 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) is de termijn waarbinnen het besluitgenomen
zal worden uitgebreid met 14 dagen.
Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met
dinsdag 17 september 2019 een bezwaarschrift indienen, gericht
aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hillegom, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus
159, 2300 AD Leiden o.v.v. Bezwaarschrift Leidsestraat 244 te Hillegom’.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via
071 – 4083100 of info@odwh.nl.
W E L S TA N D  C O M M I S S I E
RUIMTE LIJ KE K WALITE IT
Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur
een openbare vergadering in het gemeentekantoor van Sassenheim.
De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden
beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij het
gemeentehuis. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.
Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf
14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw,
Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die
tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen.
Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.
Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van
bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een
afspraak maken met Publiekservice/ Vergunningen via telefoonnummer
14 0252.
ISD BOLLENSTREEK
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800-9567000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
E-mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het Lokaal Loket

Meer informatie voor heel Hillegom op w w w. h i l l e g o m . n l • telefoon 14 0 2 5 2
Gemeentehuis
Hoofdstraat 115
2180 AA Hillegom

Maak een afspraak:
14 0252
www.hillegom.nl

maandag t/m woensdag 08.30 - 17.00 uur
donderdag 08.30 - 20.00 uur
vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Milieustraat
Marconistraat 16
2181 AK Hillegom

Maandag t/m vrijdag 8:00 - 12:00 uur
en 13:00 - 16:00 uur,
zaterdag 9:00 - 12:00 uur

Het is een wonder dat
leeuw Govani mensen
nog vertrouwt
De nagels van Govani zijn uitgetrokken
en zijn tanden uitgeslagen. Alles om
deze machtige leeuw te veranderen
in een doodsbang hoopje ellende.
Gelukkig is hij nu veilig bij Stichting AAP.

Lees Govani’s schrijnende verhaal op

WWW.AAP.NL/GOVANI

AIRCO
200 FITNESS & CARDIOTOESTELLEN
GROEPSLESSEN
SPORTVOEDING
ZONNESTUDIO
BELLY ATTACK
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Voor maar

€ 5, *

per week!
rwaarden.

*Vraag naar de voo

SPINNING (OOK VIRTUEEL)

