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     Impressie van de plannen voor de openbare ruimte rond IKC Vossepark, inclusief plan voor de rotonde  

 
 
Inleiding  
Deze digitale nieuwsbrief is bestemd voor 
raadsleden, omwonenden, ouders, 
betrokkenen en geïnteresseerden in het 
project realisatie Integraal Kind Centrum (IKC) 
Hillegom. In deze nieuwsbrief geven wij u 
actuele informatie over de voorbereidingen 
voor het nieuw te realiseren IKC Hillegom op 
de locatie Vosselaan / Weerlaan. 
 
Ontwerp openbare ruimte IKC Vossepark 
De gemeente Hillegom heeft in 2018 een 
stedenbouwkundig plan opgesteld voor de 
inpassing van het nieuwe IKC Vossepark. In 
de tijd die daarop volgde heeft Sophia Scholen 
het ontwerp van het IKC-gebouw uitgewerkt en 
nadert de bouw het hoogste punt. De 
gemeente heeft het ontwerp van de openbare 
ruimte verder uitgewerkt. Via deze nieuwsbrief 
informeren we u graag over dit ontwerp. 

  
Het ontwerp van de openbare ruimte is 
grotendeels een verdere uitwerking van het 
genoemde stedenbouwkundig plan. De 
uitgangspunten van dit plan kunt u raadplegen  
via: www.hillegom.nl/fileadmin/user_upload/H-
IKC-Hillegom-boekje_juli_2018.pdf 
  
Het parkeerterrein bij Sportcentrum De Vosse 
krijgt nieuwe bestrating en in verband met de 
komst van het nieuwe IKC worden er meer 
parkeerplaatsen gemaakt. Om het aantal 
parkeerplaatsen verder te optimaliseren, 
maken we de nieuwe keerlus bij het IKC 
Vossepark compacter dan in het 
stedenbouwkundig plan was voorzien. 
Hierdoor kunnen we extra parkeerplaatsen 
maken voor de omliggende voorzieningen.  
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Verder hebben we besloten om de huidige 
camperplaatsen op het parkeerterrein niet 
meer terug te laten komen in de nieuwe 
situatie.  
  
Rondom het nieuwe IKC worden de voetpaden 
door het park weer op elkaar aangesloten en 
wordt er nieuw groen aangeplant. Het nieuwe 
eiland in het park krijgt een natuur-educatief 
thema en wordt beplant met heesters en 
ingezaaid met een kruidenmengsel voor ruige 
begroeiing.  
 
Project rotonde Vosselaan/ Weerlaan 
Het stedenbouwkundig plan ging 
oorspronkelijk uit van een beperkt aangepast 
kruispunt ter plaatse van de 
Weerlaan/Vosselaan, bij de brandweer en het 
nieuwe IKC. Uit nader onderzoek door een 
adviesbureau bleek dat een rotonde de meest 
veilige kruispuntoplossing is. De gemeente 
heeft op basis van dit rapport besloten om de 
uitwerking van een rotonde en de fietspaden 
langs de Weerlaan in een apart project verder 
uit te werken. Op dit moment is er een 
concept-inrichtingstekening van de nieuwe 
rotonde en de fietspaden gemaakt. Op 9 juni 
2021 heeft het college van B&W van de 
gemeente deze inrichtingstekening vrijgegeven 
voor inspraak. De omwonenden zijn hierover 
per brief geïnformeerd. Informatie over het 
project rotonde Vosselaan/Weerlaan is 
gepubliceerd op de website van de gemeente: 
www.hillegom.nl/rotonde-ikc en liggen sinds 5 
juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis. U 
kunt op de volgende manieren reageren op de 
plannen: 
 
Via e-mail: info@hltsamen.nl 
Via post: Gemeente Hillegom, Postbus 32, 
2180 AA Hillegom. 
 
Reageren kan tot 2 augustus 2021. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met de heer  
H. Westra via telefoonnummer 0252-537296. 

 
 
 
Planning 
De werkzaamheden aan de openbare ruimte 
van het IKC gaan eind september/ begin 
oktober van start. De planning van de aanleg 
van de rotonde is afhankelijk van de reacties 
van de inwoners, de te doorlopen 
vergunningprocedures en de definitieve 
besluitvorming door de gemeente.  
 
Meer informatie vindt u op www.hillegom.nl/ikc.  
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