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HILLEGOM - Het Fordmuseum meer armslag geven zonder de plannen te melden aan de 

omwonenden,  kan eigenlijk niet, vindt de Hillegomse raad. En het is na de bouwplannen aan 

de Derde Loosterweg en de Pastoorslaan voor

college dat nalaat, constateerde GroenLinkser Anita van Vliet woensdag bij de bespreking 

van het ontwerp-bestemmingsplan voor het museum.

Ze kreeg bijval van een ruime raadsmeerderheid voor die kritiek, maar tege

behalve de PvdA niemand het reden genoeg om het ontwerp

aan de nieuwe gemeenteraad. Daarvoor wordt behoud van het museum te belangrijk 

gevonden. 

Bethlehemlaanbewoonster Susan van Gerven had aan het begin van de

eens nadrukkelijk om uitstel gevraagd. Haar kritiek op het plan: evenementen buiten op het 

parkeerterrein worden wel geregeld, maar feesten en partijen in de voormalige bollenschuur 
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krijgen zoveel ruimte dat het museum kan gaan draaien als een partycentrum. Met alle 

overlast voor de omwonenden van dien. 

Volgens Ten Hagen is die kritiek overdreven. In het plan is opgenomen dat de zaalverhuur 

’nevengeschikt’ moet zijn aan het museum. En bij een partycentrum is dat per definitie niet 

het geval, zodat de gemeente dan kan ingrijpen. Dat hij de omwonenden niet had 

geïnformeerd, had hij niet nodig gevonden omdat in de dertien jaar dat de kwestie nu al 

speelt wel genoegzaam duidelijk is geworden hoe die er in staan. Volgende maand 

organiseert de gemeente een inloopavond over het plan, waar meteen zienswijzen kunnen 

worden ingediend. Mensen die het moeilijk vinden om hun mening goed op schrift te zetten, 

kunnen het daar mondeling doen. En het college zal al die zienswijzen echt heel serieus 

bekijken, beloofde hij. 

De nieuwe gemeenteraad zal dat in elk geval óók doen, zo beloofden onder meer 

Bevolkingsbelangen Hillegom, GroenLinks, D66, PvdA en CDA. 

 


