
 

 

Hillegom 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

 

  

Van:  J. Zwaan (CDA) 

  

Aan:  Het college van Burgemeester en Wethouders 

  

  

Onderwerp :  Initiatief raadsvoorstel verkeer dubbeldorpen 

  

Inged iend d .d . : 9 november 2020 

  

Verzoekt  mondel inge/  

schr i f te l i jke  beantwoord ing :  

 

Schriftelijk 

  

  

Datum doorgezonden aan 

col lege/over ige  raadsleden 

door  gr i f f ie :  

 

 

- 10 november 2020 

  

  

Inhoud  schr i f te l i jke  vraag:   

 

Op donderdag 5 november werd door de gemeenteraad van de Haarlemmermeer unaniem 
een raadsvoorstel aangenomen om de verkeersoverlast in de ‘dubbeldorpen’ aan te pakken. 
In dit raadsvoorstel worden 7 concrete maatregelen genoemd waarvan er een aantal direct 
betrekking hebben op Hillegom. Zo wordt o.a. voorgesteld de Elsbroekerbrug ten zuiden van 
Hillegom te verdubbelen en een spitsverbod in te stellen voor auto’s op de Hillegommerbrug. 
Het raadsvoorstel stelt dat de Haarlemmermeer het initiatief moet nemen in overleg over 

deze voorstellen met andere gemeenten waaronder Hillegom.   
 
Vragen: 

1. Heeft het college kennisgenomen van dit raadsvoorstel en het feit dat dit op 5 
november unaniem door de gemeenteraad van de Haarlemmermeer is aangenomen? 

2. Deelt het college de mening van de CDA-fractie dat het instellen van een spitsverbod 
voor auto’s op de Hillegommerbrug gezien de verkeersituatie in Hillegom volstrekt 
onhaalbaar is?  

3. Kan het college aangeven waar de bevoegdheid ligt ten aanzien van het al dan niet 

instellen van een dergelijk verbod? 
4. Kan het college aangeven wat haar standpunt is ten aanzien van de in het 

raadsvoorstel voorgestelde verdubbeling van de Elsbroekerbrug? 
5. Kan het college aangeven op welke wijze er invulling gegeven zal worden aan het 

contact met de gemeente Haarlemmermeer dat door het aannemen van dit 
raadsvoorstel zal plaatsvinden? 

   

Zaaknummer:   

Datum antwoordbeslu i t  

co l lege :  

 

 

  

  

Antwoord co l lege :  

Herhaal de vragen en geef daaronder het antwoord van het college: 



 

 

Vraag 1: 

Antwoord 1: 

 

  

  

  

Datum afhandel ing  

raadsvergader ing :   

 

 

  

  

Bi j lagen :  

  

  

 


