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1

Van Werkgroep naar Stichting

Inleiding
Het jaar 2018 is voor de Stichting een belangrijk jaar. Het is van Werkgroep naar Stichting
veranderd.
De pers heeft uitgebreid aandacht geschonken aan het ontstaan van het Julianapark in
Hillegom.
De Werkgroep Julianapark is eerder opgericht maar was niet meer als een groepje
enthousiastelingen die zich willen inzetten om een park te realiseren. De Werkgroepleden
werden vaak meelijwekkend aangekeken als ze het plan voorlegden. De volhardendheid van
de Werkgroep resulteerde in het plan zoals het er nu ligt. De Werkgroep heeft aan de hand
van deskresearch, bekijken van allerlei plannen en op basis van de adviezen van de
adviseurs van Kern met Pit plannen gemaakt. Eerst was de Werkgroep voor behoud van
een gedeelte van de school. Toen de sloop van de school een feit was en er ook
daadwerkelijk gesloopt werd, zijn de plannen bijgesteld. De vaste waarde was het
aanleggen van een park waar jong en oud gebruik van kunnen maken.

2

Stappen genomen in 2018

In januari 2018 is er een samenkomst van de Werkgroep met de wethouder Verheijen. Die
feliciteert de leden van de Werkgroep. Er is toestemming vanuit het College en de Raad om
de plannen voor het park verder uit te werken. Dat is meteen ook heel veel werk. Alles wat
er voorbereid is moet nu ook gaan gebeuren.

2.1

Februari 2018

Vanuit Kern met Pit wordt de Werkgroep begeleid door Sophieke Klaver om een Programma
van Eisen op te stellen. Dat is later samen met de ontwerpers Leonieke Heldens en Myrthe
Pel op professionele wijze aangepakt en vormt de basis voor het schetsontwerp. De
medewerkers van de Gemeente zijn betrokken bij het maken van het PVE.

2.2

Schetsontwerp Julianapark

Arcadis heeft aan de hand van het Programma van Eisen een eerste schetsontwerp
gemaakt. Dat ontwerp is aan de Werkgroep gepresenteerd.

2.3

Buurtbijeenkomst in Plein 28

De Werkgroep Julianapark heeft 200 uitnodigingen in de buurt verspreid voor de
buurtbijeenkomst op 24 april. De opkomst om kennis te maken met het schetsontwerp was
groot. Alle opmerkingen op het ontwerp zijn genoteerd en zijn daarna gebruikt door Arcadis
om het Ontwerp aan te passen.
Op basis van het schetsontwerp is er met de Gemeente Hillegom discussie ontstaan over
wateropvang in het park. Er was bij de bewoners geen behoefte aan open water in het park.
De discussie over de aanpassing was fors.
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2.4
Mediator
Het buurtinitiatief is voor beide partijen heel nieuw. Zowel de Gemeente als de Werkgroep
heeft geen ervaring met zo’n proces. De intentie is om er een succes van te maken. In
overleg wordt besloten om er een deskundige bij te betrekken. Aik Kramer treedt op als
mediator om het gehele proces te begeleiden.

2.5

Fonds 1818

De Werkgroep heeft geen juridische status. Het is een initiatiefgroep maar meer ook niet. Op
de open bijeenkomst van Fonds 1818 in Plein 28 in Hillegom leggen we contact om een
startsubsidie te krijgen. Er wordt een aanvraag ingediend en nagenoeg direct krijgen we
groen licht op de aanvraag. Met de startsubsidie zijn we in staat om formeel een Stichting te
worden. De website te maken en acties te starten.
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Oprichting Stichting Julianapark

Op 15 mei wordt de Stichting opgericht. De bestuursleden zijn:
Ernie Heij
Coby Groenenboom
Erica Kunne
Gerard Brom
Felix Fonville
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Secretaris
Tweede penningmeester
Penningmeester
Voorzitter
Lid en doet de PR

Gemeente Hillegom

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de Gemeente. De contactpersoon René
Daalmans heeft in december afscheid genomen i.v.m. het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De Stichting was vertegenwoordigd bij zijn afscheid.

4.1

Burgemeester en Wethouders Hillegom

Eerder was er al aan Wethouder Verheijen toestemming verleend om het idee van een
buurtpark verder uit te werken. Op 18 december 2018 wordt bekend dat ook het Convenant
getekend mag worden. Inmiddels werken we samen met een nieuwe wethouder Jan van
Rijn.
Op 18 december 2018 heeft de Stichting een presentatie gegeven over de plannen en
inrichting van het Julianapark. Hier is zeer positief op gereageerd.

4.2

Convenant

Al in een vroeg stadium heeft de Werkgroep de wens uitgesproken dat de afspraken met de
Gemeente vastgelegd worden in een Convenant. Daar is in 2018 veel tijd in gaan zitten. Er
is een eerste concept geweest. Dat is besproken binnen de Gemeente en in het bestuur van
Julianapark. Ook dat is nieuw voor alle partijen. Met veel inzet en inspanning wordt het
concept convenant gemaakt dat aan het College van BenW van Hillegom wordt verstuurd.
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5

Inrichting Park

5.1

Voorlopige Inrichting

Aanvankelijk zou de voorlopige inrichting van het park in mei gerealiseerd worden. Dat bleek
onhaalbaar. Vervolgens gaf de aannemer die een aantal werkzaamheden zou verrichten op
het terrein, de opdracht terug aan aan de Gemeente. De nieuwe aannemer zou na de
zomervakantie de werkzaamheden oppakken. Vervolgens was Meerlanden, de
begeleidende organisatie, te druk met de activiteiten rondom de Hillegomse feestdag.
Uiteindelijk zijn in oktober 2018 werkzaamheden verricht en konden de hekken, die rond het
terrein waren geplaatst vlak voor de sloop van de school, verwijderd worden.

5.2

Kasteelruïne

De buurtbewoners hebben het kasteel weer op orde gebracht. Onder bezielende leiding van
buurtgenoot Marco van Aalst is een en ander gerealiseerd. Op 29 november 2018 is het
speelkasteel opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd door OBB Ingenieursbureau uit
Diepenveen.
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Buurtbewoners

Er zijn in 2018 verschillende bijeenkomsten geweest waarin door de buurtgenoten gewerkt is
in het park.
Bij de eerste bijeenkomsten is er gesnoeid en is het zand van de voormalige zandbak
rondom het speeltoestel gebracht. In het najaar zijn er door de buurtbewoners zo’n 160
kratten met bollen geplant. De bollen zijn geschonken door diverse bloembollenbedrijven uit
de omgeving.
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Sponsoring

Er is sponsoring ontvangen van Fonds 1818, De Rabobank (Clubkas Campagne 2018) en
van de Stichting Meerlandenfonds (toekenning 2018).
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8

Financieel

8.1

Staat van baten en lasten

staat van baten en lasten 2018
baten
donatie stichting 1818
donatie rabobank
donatie meerlanden
diverse donaties
saldo negatief

begroot 2018

werkelijk 2018

€ 2.087,20
€€-

€ 2.087,20
€ 118,94
€ 450,00

€ 521,80
€ 2.609,00

€ 2.656,14

lasten
oprichtingskosten
tuinkosten
verzekeringskosten
bankkosten
algemene kosten
administratiekosten

€ 330,00

activiteitenkosten
websitekosten
bijeenkomsten buurt
bijeenkomsten werkgroepen
diversen
saldo positief

€ 225,00
€ 999,00
€ 350,00
€ 150,00
€ 555,00
€ 2.609,00

Jaarverslag Julianapark Hillegom

€ 1.228,44
€ 46,66
€ 0,01
€ 82,92
€ 31,45

€ 1.266,66
€ 2.656,14
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8.2

Balans

D

2018 Balans
EV 1-6-2018

C
-

Bank

1.266,66 Bestemmingsreserve Julianapark

1.266,66

Totaal

1.266,66 Totaal

1.266,66

Opgemaakt op 16 februari 2019
door F.A. Duinhoven,
administrateur
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