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P lanni ng

Omgevingsvergunning reguliere procedure

Bestemmingsplan procedure

uitwerking stedenbouwkundig plan

                   bestemmingsplan procedure en omgev ingsv ergunning

woningontwikkeling                                                    

start bouwrijp maken   

presale                      

start v erkoop 

start bouw                         

oplev ering                                                               

v ierde kwartaal 2 0 1 9  t/ m derde kwartaal 2 0 2 0

v ierde kwartaal 2 0 2 0  t/ m v ierde kwartaal 2 0 2 1

eerste kwartaal 2 0 2 0  t/ m eerste kwartaal 2 0 2 1

derde kwartaal 2 0 2 1

eerste kwartaal 2 0 2 1  

derde kwartaal 2 0 2 1  

eerste kwartaal 2 0 2 2

v anaf eerste kwartaal 2 0 2 3
“ De inclusiev e wijk v oor jong en oud”

B&W B&W Raad
Beroepsprocedure

voorberei di ng ter inzage ter inzageprocedure procedure

6 weken

totaal ca. 1,5 jaar

6 weken18 weken 1 jaar

B&WB&W Beroepsprocedure

voorberei di ng ter inzage ter inzage ter inzagebezwaarprocedure beroep hoger beroep

6 weken

eerst mogelijke start bouw

6 weken 6 weken6-12 wekenprocedure 8-14 weken ca. 1 jaar ca. 1 jaar
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U i t g ang s pu nt en Elzenhof

T oeg ank eli j k  en vei li g

Inc lu s i eve w i j k G roen en w at erri j k

Innovat i ef G ezond

D u u rzaam

H ofs t ede Els broek  oms t reek s  16 5 0 S t edenbou w k u ndi g  c onc ept S t edenbou w k u ndi g  c onc ept

B u i t enplaat s  Elzenhof
• Buitenplaatsen en hofstede (Elsbroek) als inspiratiebron
• Een buitenplaats van nu creëren 
• Bijzondere plek in Hillegom onderscheidend zorggebouw

H art  voor de w i j k   

• Een zorggebouw als hart voor de wijk
• Nieuwe woonbebouwing omkadert het wooncluster 
• Beeldkwaliteit en architectuur met identiteit 

H i lleg om 
• Eeuwenoude verbinding Haarlem naar Leiden 
• Aantrekkelijke woonklimaat 
• Buitenplaatsen met Hofsteden identiteit van omgeving Hillegom

Inc lu s i eve w i j k  Elzenhof 
• Groen en water als belangrijke drager 
• Toegankelijk en veilig
• Woningen gasloos, energiezuinig en innovatief

B u i t enplaat s en L ei den -  A ms t erdam L i g g i ng  ont w i k k eli ng s opg ave i n H i lleg om
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4 0  Woonzorgappartementen

   Huur

   Ouderen en niet ouderen met een zware of      

   lichte zorgvraag, wens tot beschut woonmilieu

O ppervlak t e   6 0-  6 5  m2

Impres s i e vog elvlu c ht  Elzenhof

A

B

C

Woonprogramma

A

B

C

3 5   Levensloopbestendig appartementen

   Huur

   Ouderen en niet ouderen 

   Samenwonenden

O ppervlak t e   8 0-  8 5  m2

4 5   Rijwoningen, Hoekwoningen en      

   Geschakelde 2 onder 1 Kap

   Koop

   Gezinnen, Samenwonenden

O ppervlak t e   110 -  15 9 m2
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S t edenbou w k u ndi g  plan

Legenda
   
   Parkeerplaatsen openbaar

   
   Parkeerplaatsen privé

      
   Stallingsgarage (indicatief)

   
   Parkeerplaatsen toegekend aan
   bestaande bebouwing

Parkeren

Bomen

Legenda
   
   Bomen bestaand
   
   
   Bomen te verwijderen

   
   Kleine bomen mogelijk verplantbaar

   
   Bomen nieuw

3  lag en
( opt i oneel 4  lag en)

6  lag en
H O Z O

3 , 5  lag en

R i j w oni ng en en ‘ 2 onder 1’  k ap
2 lag en met  k ap

Le
ids

es
tra

at
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rth

ag
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an

Elsbroekerlaan

Abellalaan

R omeo

J ulia

Wils
on

we
g
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og
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Straatprofiel

R ijwoning Z orggebouw
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Aandachtspunten algemeen

P rog ramma van Ei s en G emeent e H i lleg om
Zorgen en wensen vanuit de omgeving

P ark eren en berei k baarhei d V i nc ent  
van G og hs i ng el

H oog t e bebou w i ng  aan Els broek erlaan H et  noordeli j k e deel 1

H et  w es t eli j k e deel 2A  en 2B

H et  c ent rale deel 3

C art hag olaan P ark eren

F u nderi ng  omli g g ende w oni ng en i . r. t .  
bou w w erk zaamheden

P erc eel C 4 3 3 4

A c ht ert u i nen w oni ng en L ei ds es t raat  
en w at ers y s t eem
• Nette aansluiting op de wijk
• Functie ivm watersysteem wijk
• Verbrede sloot krijgen aan de achterzijde. 
• De bestaande achterpaden geen recht van overpad

• Uitstraling van zorgappartementenblok Elsbroekerlaan 
familie van de blokken Romeo en Julia

• Aandacht voor privacy en schaduwwerking t.a.v de 
bestaande woningen aan de Elsbroekerlaan

• Appartementengebouw wordt alzijdig, met een 
belangrijke zuidgevel als identiteit van het gebied

• Behoud bomen wordt zoveel mogelijk na gestreefd

• Verbreding watergang westzijde
• Aansluiting achterkanten Leidsestraat aandachtspunt
• De representatieve zijde van Veld 2A gericht naar de 

verlengde van de van Goghsingel.
• Veld 2B de rooilijn op de hoek/ Vincent van Goghsingel 

is een belangrijke lijn.
• Behoud bomen wordt zoveel mogelijk na gestreefd

• Groen krijgt vervolg van singel. Hoofdfunctie is 
wandelen, verblijven en ontmoeten.

• Voetgangersverbinding realiseren naar het zorgcentrum 
de Bloemswaard

• Behoud bomen wordt zoveel mogelijk na gestreefd
• Kruisingen aandacht ivm verkeersveiligheid

• Zorgappartementen zullen bestaan uit 3,5 bouwlagen. 
Het bestemmingsplan schrijft een maximale bouwhoogte 
voor van 10,5 meter. 

• Inventarisatie voor start Bouw
• Rekening houden tijdens uitvoering
• Meldpunt overlast

• 5 openbare parkeerplekken gerealiseerd
• Ook te gebruiken door de bewoners van Carthagolaan

• Huidige parkeergelegenheden blijven intact
• Invalide plek zal komen te vervallen (plangebied)optioneel 

verplaatsen naar Wilsonweg 
• Wilsonweg bevat genoeg ruimte voor goede 

parkeeroplossing.

• Valt buiten plangebied, nadere afspraken met gemeente 
maken
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Communicatie en participatie 
De ontwikkelende partij is verantwoordelijk voor communicatie aan/met omwonenden en 
belanghebbenden omtrent de juridisch planologische procedure. Hieronder valt ook de inhoudelijke 
afhandeling van zienswijzen, bezwaar en beroep. Daarnaast heeft de gemeente planparticipatie hoog 
in het vaandel. De gemeente slaat bij de planbeoordeling acht op de belangen van omwonenden en 
belanghebbenden. 

Onderdeel van de planopgave is een door de ontwikkelaar op te stellen communicatie- en 
participatieplan. Dit dient er op te zijn gericht dat de belanghebbenden goed en tijdig geïnformeerd 
worden. En dat ze worden begeleid bij het maken van de verschillende keuzes en worden 
meegenomen in de gemaakte keuzes en de hieraan ten grondslag liggende afwegingen.  

Zorgen en wensen vanuit de omgeving 
Vooruitlopend op het door de ontwikkelaar te initiëren communicatie en participatietraject onderstaand 
een inventarisatie vanuit eerdere planvoorbereiding van zorgen en wensen van omwonenden.  

• Parkeren en bereikbaarheid Vincent van Goghsingel 2
Betreft een verzamelgebouw met verschillende praktijken, waaronder een fysiotherapeut, 
huisarts en tandarts. De eigenaren vragen aandacht voor de parkeersituatie voor bezoekers 
van de praktijken. De vereniging van eigenaren beschikt over 2x 6 parkeerplaatsen op eigen 
terrein (percelen C3478 en C3430). Op piekmomenten is dit echter niet toereikend. En in de 
direct nabij gelegen openbare ruimte zijn weinig parkeermogelijkheden. 

• Overpad perceel  C4334 
Perceel C4334 maakt gebruik van 
overpad over perceel C4308. Het is niet 
bekend of er een recht van overpad is 
gevestigd op perceel C4308, t.b.v. 
perceel C4334. 

• Bereikbaarheid achtertuinen woningen Leidsestraat 
De achtertuinen van een aantal aan het plangebied grenzende woningen aan de Leidsestraat 
zijn alleen vanaf de Leidsestraat bereikbaar. Bewoners hebben de wens om deze vanaf de 
achterzijde (oostzijde van de woningen Leidsestraat, = westzijde plangebied fase 3) 
toegankelijk te maken. 
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#1 #4 #
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#5

#2

#3

3 , 5  lag en
max i maal 10, 5  m hoog
( 0, 5  =  park eerlaag  halfverdi ept )

nr 11

nr 13

sloot verbreed (3m)

P

P
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huisnr. 9 - 6m² huisnr.11 – 13m² huisnr. 13 - 11m² 

• Garageboxen Carthagolaan 
Bewoners van de Carthagolaan hebben aangegeven 
graag garageboxen te willen realiseren op de in de 
afbeelding aangegeven locatie. 

  

g roen
zone

H O Z O
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P art i c i pat i e en c ommu ni c at i e

Stap 1:
Inloopavond 21 november 2019

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Stap 2: bijeenkomst 2
Stedenbouwkundige uitwerking/

VO woningontwerp

Stap 3: bijeenkomst 3
Inrichtingsplan plan/DO
woningontwerp/Presale

Nieuwsbrief

Stappenplan
Ontwikkelfase

Kennismaken, plan- en proces toelichting,
terugkoppeling PVE, input ophalen
(vragen lijst)

Toelichting uitwerking, inrichting en
woningontwerpen toelichten, input
ophalen (enquête)

Terugkoppeling & acties

Terugkoppeling & acties

Toelichting uitwerking en RO procedure,
woningontwerp, input ophalen (Presale
enquête)

Terugkoppeling & acties

Elzenhof, gemeentelijk PVE

De komende maanden werken wij het ontwerp van de woningen en de buurt verder uit. Wij zijn erg 

benieuwd naar uw reactie op het plan en uw ideeën voor Elzenhof. Samen naar een Inclusieve wijk 

voor jong en oud.

Heeft u belangstelling? Of wilt u reageren?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op de website:

www.woneninelzenhof.nl

Geen beschikking over het internet dat kan natuurlijk ook, meld je dan aan met het contactformulier

De komende maanden werken wij het ontwerp van de woningen en de buurt verder uit. Wij zijn erg 

benieuwd naar uw reactie op het plan en uw ideeën voor Elzenhof. Samen naar een Inclusieve wijk 

voor jong en oud.

Heeft u belangstelling? Of wilt u reageren?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op de website:

www.woneninelzenhof.nl

Geen beschikking over het internet dat kan natuurlijk ook, meld je dan aan met het contactformulier

We staan nu hier!




