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UW STEM OP PVDA HILLEGOM  

 

Resultaten om trots op te zijn! 
 

Met uw stem heeft de PvdA Hillegom de afgelopen vier jaar ingezet op een betrouwbare en 

toekomstgerichte sociale agenda. Zo is het Fioretti College voor bereikbaar en modern onderwijs 

gerealiseerd, is er meer sport- en verenigingsplezier mogelijk door de vernieuwing van het sportpark aan 

de Zanderij en zijn er belangrijke afspraken gemaakt met partners in de regio ter versterking van onze 

economische positie en bestuurlijke zeggenschap. Zo is de Bollenraad een noodzakelijke bestuurlijke 

opschaling om als lokaal bestuur de komende jaren de nieuwe verantwoordelijkheden van het rijk te 

kunnen opvangen en daarmee met name ook de beschikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijs, 

zorg, welzijn en wonen betaalbaar en van goede kwaliteit te blijven borgen. Naast de sociale 

voorzieningen, heeft onze inzet op de fysieke veiligheid zich vooral gericht op het versterken en vergroten 

van de zichtbaarheid van de politie, tegengaan van de verloedering en verbetering van onze wegen. De 

leefbaarheid van ons dorp staat en valt met het behoud en verfraaiing van de (historische) omgeving 

waarin wij met elkaar leven en ook door bezoekers zeer positief gewaardeerd wordt. Mede door het NS-

station weten zij ons te vinden, voor een wandeling of fietstocht, maar ook steeds meer als nieuwe 

aantrekkelijke woonplaats met voldoende (groene) ruimte midden in de Randstad.  

 

Dat smaakt naar meer! 

Met ons verkiezingsprogramma 2014 - 2018 vraagt de PvdA Hillegom uw stem om ook in de komende 

jaren te blijven investeren in de voorzieningen die nodig zijn om Hillegom sociaal, veilig en mooi te 

houden en toekomstgericht te blijven ontwikkelen. Wij doen dit graag met oog voor een goede balans 

tussen uitgaven en lokale spaarzaamheid, opdat u ook in de komende jaren van uw lokale bestuur geen 

extra lastenverzwaring hoeft te verwachten, bovenop de lasten die vanuit landelijke 

bezuinigingsmaatregelen reeds op ons afkomen. PvdA Hillegom staat voor de Hillegomse traditie van 

gezond begrotingsbeleid dat een betrouwbaar beroep doet op haar inwoners. Geen verhoging van lokale 

belastingen, tenzij het écht nodig is. 

In de afgelopen vier jaar heeft PvdA Hillegom, mede dankzij haar partners en vrijwilligers, veel werk 

kunnen verzetten. Wij zien kansen in de verdere versterking van deze samenwerking op basis van 

gemeentelijke verantwoordelijkheid én actief burgerschap. Hillegom kent een grote maatschappelijke 

betrokkenheid van individuele burgers en verenigingen. Een sociaal, veilig en mooi Hillegom is al een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zetten ons graag in om deze gedeelde verantwoordelijkheid meer in 

samenwerking tot stand te laten komen. Met ons geen afwenteling van gemeentelijke 

verantwoordelijkheden op burgers!  

Tegelijkertijd, de lokale overheid hoeft niet over te doen, wat burgers zelf al doen. PvdA Hillegom vindt 

dat het lokale bestuur haar burgers moet stimuleren, faciliteren én ondersteunen, opdat iedereen mee 

kan doen. Lokale burgerkracht, maatschappelijk ondernemerschap en lokaal bestuur zijn samen nodig. 

Actief bij elkaar betrokken en aanvullend. 

Met Uw Stem zetten wij de vernieuwing voor een Sociaal, Veilig en Mooi Hillegom koersvast door! 
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SOCIAAL HILLEGOM  

  

Sociaal domein sterk in ontwikkeling 

 

De afgelopen jaren is de trend ingezet om steeds meer voorzieningen van de rijksoverheid aan 

gemeenten toe te vertrouwen. Dit geldt voor de participatiewet, jeugdzorg en kanteling van de Wet 

‘Maatschappelijke Ondersteuning’ (ook wel de drie decentralisaties genoemd en in het kort de 3D’s) 

en de invoering van de Wet ‘Passend Onderwijs’. Deze ontwikkeling was vooral ingegeven vanuit de 

gedachte dat de lokale overheid kortere lijnen heeft met haar inwoners, beter weet wat zij nodig 

hebben en om die reden betere voorzieningen kan bieden. Meer kwaliteit bieden voor het publieke 

geld dat je kunt inzetten, ondersteunen wij zeer. Helaas lijkt de roep om meer maatschappelijke 

verantwoordelijkheid in Den Haag vooral ingezet te worden als een ‘slimme’ bezuinigingsmaatregel. 

PvdA Hillegom doet hier niet aan mee. Wij staan voor een goede verhouding tussen eigen 

verantwoordelijkheid, lokale voorzieningen, eigen initiatieven van burgers en de gemeentelijke 

begroting. Ons lokaal bestuur mag niet weglopen voor haar verantwoordelijkheden, maar PvdA 

Hillegom vindt tegelijkertijd dat de gemeente niet over hoeft te doen, wat Hillegommers zelf al goed 

doen en/of willen gaan doen. Wij zijn van mening dat de gemeente Hillegom en haar betrokken 

burgers elkaar aanvullen. Daar waar andere partijen ons lokale bestuur als kostenpost zien, 

Hillegommers toespreken en vertellen dat het tijd wordt dat zij hun eigen verantwoordelijkheid 

nemen en vooral minder verwachtingen moeten hebben van de overheid, weten wij wel beter. PvdA 

Hillegom ziet dat de maatschappelijke betrokkenheid in onze gemeente allang groot is. In Hillegom 

zijn veel ideeën en eigen initiatieven. Gevestigde stichtingen als Vrienden van Oud Hillegom, Het 

Raam (opgericht als de Kulturele Raad in de jaren ’70), onze sportverenigingen, Het Pluspunt, de 

Hillegomse speeltuinverenigingen, de speel o’theek en ook nieuwkomers als Hipro en Tante Trees. 

Niet alleen grote initiatieven zijn van belang, maar kleinere uitingen van betrokkenheid dragen hun 

steentje net zo hard bij. Denk aan kinderen die hun burgemeester aanschrijven met het verzoek om 

speelgoed voor het buurtspeeltuintje of buurtbewoners die de openbare ruimte verfraaien door zelf 

bloemen te zaaien en te verzorgen. Allemaal sociale initiatieven die het leven in ons dorp plezierig 

maken en ons ook buiten Hillegom op de kaart zetten.  

 

Ruimte voor eigen ideeën en inzet 

Wij zien het als taak van onze gemeente om actieve burgers vooral niet te vertellen dat zij geen 

beroep meer mogen doen op hun bestuurders. Wij vragen onze bestuurders zich actief in te zetten 

voor een goede samenwerking in dienst van de publieke zaak die ons allen aangaat. Niet door (de 

financiering van) particuliere initiatieven over te nemen. Niet door nog meer regels op te stellen die 

voorschrijven hoe actieve burgers invulling moeten geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. 

Niet door burgerinitiatieven op afstand te houden. Wel door de waarde van maatschappelijke 

betrokkenheid te erkennen en samen op te trekken met oog voor ieders eigen positie en 

verantwoordelijkheid. Soms houdt samenwerken in dat de gemeente deskundigheid inbrengt, 
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financieel bijdraagt aan de aftrap of doorstart van een initiatief. Veel vaker gaat het om ruimte voor 

(publiek) ondernemerschap in dienst van de publieke zaak en het zichtbaar geven van waardering 

met een bijvoorbeeld een symbolisch startsein. 

Samendoen wanneer het nodig is 

Sociaal Hillegom staat voor een betrokken gemeente die zorgt voor een eerlijke toegang tot de lokale 

voorzieningen die je in staat stellen zelf vorm te blijven geven aan je eigen leven in de verschillende 

fasen van het leven, voor jong en ouder, met en zonder een beperking. Toegang tot goed onderwijs, 

het vergroten van kansen op de regionale arbeidsmarkt, bereikbaarheid en mobiliteit, goede en 

betaalbare zorg, welzijn, diversiteit aan woonvoorzieningen, een goed vestigingsklimaat voor 

ondernemers en toegang tot kunst, cultuur, sport en recreatie. Pvda Hillegom zet zich in om iedereen 

in Hillegom gelijkwaardige kansen te bieden op een vol en waardig leven.  

Waar wij nu staan 

Hillegom heeft veel om trots op te zijn. De lokale kranten staan vol met berichten van gemeenten die 

zich zorgen maken over de nieuwe verantwoordelijkheden die op hen afkomen. Door de schaal van 

hun gemeenten, de krimpende budgetten, het gebrek aan een solide en divers netwerk van 

aanbieders en de nodige deskundigheid in eigen huis, zijn zij terecht bezorgd. De Hillegomse PvdA 

wethouderschappen op het sociale domein hebben laten zien dat zij de verantwoordelijkheid wel 

aankunnen. PvdA Hillegom heeft zich weerbaar getoond en laten zien dat wij proactief regionaal 

tegengeluid weten te mobiliseren als het landelijke beroep dat lokaal op ons gedaan wordt te zwaar 

is. De afgelopen jaren zijn wij uitgegaan van een brede opvatting van het sociale domein. PvdA 

Hillegom heeft zich in het College niet alleen gericht op het zijn van ‘redder in nood’, maar vooral ook 

op het voorkomen dat het zover moet komen. Daarvoor moeten kansen worden gecreëerd met een 

integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken door in samenhang in te zetten op de 

versterking van de economie, arbeid, onderwijs, welzijn, zorg en wonen. Deze benadering is van 

groot belang om een goede sociaaleconomische ontwikkeling te kunnen blijven borgen. Met uw 

stem hebben verschillende generaties PvdA bestuurders deze lijn kunnen inzetten met effecten als:  

• Goede en gelijkwaardige kansen voor onze kinderen in het onderwijs:  

o Het Fioretti College voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Vmbo), 

middelbaar voortgezet onderwijs met buitenschoolse opvang en vormende activiteiten 

als muziek en dans voor Hillegom en onze buurgemeenten. 

o Steun voor de renovatie en de verhuizing van de openbare basisschool naar de ‘Eendjes-

Mavo’. 

• Goede sportvoorzieningen als recreatie en bron van gezondheid: met de renovatie van onze 

sportvoorzieningen, kan iedereen genieten van goede sportvelden waarop gevoetbald kan 

worden en ook andere sporten steeds meer de ruimte moeten krijgen. 

• Meer levensbestendig bouwen, inclusief gelijkvloers bouwen en aflopende stoepen bij OV-haltes. 

• Een regionaal netwerk van betrokken aanbieders van welzijn, zorg en wonen die bereid zijn over 

de grenzen van hun eigen gemeenten met elkaar samen te werken als integrale dienstverlening 

nodig is.  

• Steun aan onze MKB door de inzet op vernieuwing en verfraaiing van de Hoofdstraat als 

historische kern en ‘winkelcentrum’ van ons dorp, ook voor de naburige omgeving. 

• Samenwerking met de Hillegomse winkeliers om culturele initiatieven als de 

Sinterklaasactiviteiten voor ons dorp te behouden.  

• Behoud van en waardering voor actief burgerschap in Hillegom. 
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Deze brede inzet heeft een goede basis gelegd voor de uitdagingen waar wij de komende jaren voor 

staan. Wij kunnen daarom blij zijn met de nieuwe verantwoordelijkheden die ons meer zeggenschap 

geven over de inrichting, kwaliteit en toegankelijkheid van onze voorzieningen.  

 

Ambities 
 

Waakzaam zijn dat we blijven investeren in het sociale gezicht van Hillegom. Vooral ook in deze tijd. 

Geef ons de komende periode wederom uw stem om onze brede sociale inzet vast te houden en 

waar nodig te blijven versterken. Onze ambities voor de komende jaren zijn: 

 

Passend blijven stimuleren van werk en inkomen  

Van oudsher kunt u er op vertrouwen dat de Partij van de Arbeid staat voor het belang van een 

eerlijke toegang tot werk en inkomen.  Werk en inkomen zijn de sleutels tot een zelfstandige en 

gelijkwaardige omgang met elkaar.  Ze vormen de basis van een gezonde samenleving.  

In Hillegom bouwen wij voort op deze traditie. Wij realiseren ons goed dat de huidige crisis op vele 

terreinen de eigen zelfstandigheid onder druk kan zetten. Je baan behouden terwijl het werk 

afneemt en werk vinden na je opleiding of studie, hoe goed je ook bent, is minder vanzelfsprekend.  

‘Voor jezelf zorgen’ wordt een bron van zorg en onzekerheid in plaats van trots en zelfstandigheid. 

Een beroep doen op familieleden, buren en vrienden biedt soms uitkomst. Bijvoorbeeld langer thuis 

blijven wonen. Een dergelijk alternatief is echter niet voor iedereen mogelijk. Wie geen alternatieven 

heeft, moet kunnen rekenen op een extra steuntje in de rug.  

Het zijn onzekere tijden, maar ons dorp heeft volop kansen. Als bollengemeente moeten wij de 

voordelen van het toerisme weten te benutten. Hillegom als forensendorp tussen twee metropool 

regio’s maakt ons aantrekkelijker voor middelbaar en hoger opgeleiden. De ontwikkeling van het Bio 

Science Park Leiden versterkt deze kans. Daar werken om de hoek, op een paar vierkante kilometer, 

ingeklemd tussen het spoor en A44, ondernemers, de universiteit, het HBO, het MBO, en de lokale 

overheid intensief samen. Met elkaar zijn zij op zoek naar dat ene baanbrekende medicijn of die ene 

allesbepalende techniek. Op het Bio Science Park geldt niet de wet van de sterkste, maar de wet van 

samen sterker. Onze betrokkenheid bij deze ontwikkelingen staat of valt met de goede 

bereikbaarheid van ons dorp. Want het is bekend dat niet het aantal kilometers bepalend is voor de 

maximale afstand die mensen van hun werk willen wonen, maar de reistijd. Wij zetten ons in voor de 

toegankelijkheid van ons station met nadrukkelijk ook oog voor de leefbaarheid in de directe 

omgeving en het verder verbeteren van ons wegennet. 

Met deze ambities verliezen wij niet uit het oog waar wij vandaan komen en nu staan. De 

bovenstaande ontwikkelingen bieden interessante mogelijkheden tot groei. Nu is onze 

beroepsbevolking overwegend middelbaar tot lager opgeleid. Er moet goed worden gekeken naar 

kansen voor nieuwe arbeidsintensieve werkzaamheden (bijvoorbeeld Greenport Aalsmeer, Schiphol 

en logistieke bedrijfsterreinen langs de A4). Daarmee ontstaat werkgelegenheid voor onze bestaande 

en toekomstige beroepsbevolking. Lager opgeleiden krijgen zo de mogelijkheid om door te groeien, 

bijvoorbeeld dankzij een leerwerktraject dat hen past. 

Goed onderwijs en jeugdvoorzieningen voor een goede ontwikkeling 

De mogelijkheden van de gemeente om op onderwijskwaliteit te sturen, zijn zeer beperkt. Wel gaat 

de gemeente over de huisvesting. Daar hebben wij hard aan gewerkt. Het nieuwe Fioretti College, 

inclusief prachtige sporthal, opende haar deuren. Daar mogen we met elkaar best trots op zijn! In lijn 

met deze ontwikkeling worden ook de voorzieningen van de openbare basisschool vernieuwd. 
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Daarmee kunnen wij in Hillegom het karakteristieke gebouw van de ‘Eendjes-MAVO’ behouden en er 

voor zorgen dat onze leerlingen ook in het basisonderwijs in een goed en gezond schoolgebouw 

onderwijs kunnen krijgen. Een goede start is het halve werk. Hier blijven wij ons voor inzetten en 

tevens steun bieden aan maatschappelijke en overheidsinitiatieven die naast onderwijs ook 

bijdragen aan een goede ontwikkeling van onze kinderen. Denk daarbij aan ‘Solution’ of een ander 

project van Stichting Welzijn gericht op de uitwisseling tussen jongeren en ouderen om zo meer 

begrip van en voor elkaar te krijgen. 

Beter resultaat door zorg en sport te combineren 

 

In 2013 is het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld. Het college stelde voor dit te combineren met 

sportbeleid. Deze koppeling begrijpen wij, maar sport is meer dan bewegen. Sport staat ook voor 

verenigingen en sociale cohesie. Dit aspect moet niet uit het oog worden verloren. Ten aanzien van 

het gezondheidsbeleid willen wij graag nog een extra stap zetten om een integraler beleid te 

formuleren. Op het gebied van zorg zijn verschillende geldstromen, namelijk de AWBZ, 

zorgverzekering en gemeentegelden vanuit het gemeentefonds en deels uit de WMO. Deze 

verschillende geldbronnen zorgen vaak voor heel gescheiden werelden, terwijl het doel, namelijk 

bijdragen aan de gezondheid van de Hillegommers, hetzelfde is. Wij willen nadrukkelijk over de 

grenzen van deze financiële afbakening kijken door het aanbod op sport, welzijn en preventieve zorg 

dat de gemeente organiseert te laten aansluiten op het aanbod van de zorgverleners in onze 

gemeente, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties e.a. Hiervoor kunnen wij 

voortbouwen op de solide netwerken die de afgelopen jaren zijn ontstaan. 

 

Samenwerken in de regio om de goede kwaliteit van onze voorzieningen te borgen 

In Hillegom zijn wij sterk in welzijn. Stichting Welzijn Hillegom (SW Hillegom) doet goed werk, denk 

aan initiatieven als ‘Het Pluspunt’, waar vrijwilligers zich inzetten en SW Hillegom versterking biedt. 

Maar zelfstandigheid van Hillegommers met een fysieke en/of geestelijke beperking, vergt meer. 

Naast welzijn, is toegang tot goede (medische) zorg en beschikbaarheid van passende huisvesting 

doorslaggevend of iemand wel of niet in zijn of haar eigen huis kan blijven wonen. Om deze 

voorzieningen van goede kwaliteit en ook betaalbaar te kunnen aanbieden, ondersteunen wij het 

initiatief om in de regio minder vrijblijvend samen te werken en gezamenlijk in te spelen op kansen 

die zich voordoen. Bestuurlijke afspraken tussen onze gemeenten zijn geen doel, maar een belangrijk 

middel om de beschikbaarheid en kwaliteit van onze voorzieningen op peil te houden en ook op 

langere termijn te borgen. 

Ruimte voor kunst en cultuur 

Hillegom heeft binnen de gemeente bijzondere initiatieven, waar onze buurgemeenten jaloers op 

mogen zijn en/of van kunnen meegenieten. Door de bezuinigingen kunnen deze en de ontwikkeling 

van nieuwe initiatieven onder grote druk komen te staan. De PvdA Hillegom blijft de waarde van een 

gezonde kunst- en cultuur(-sector) stevig verdedigen, omdat het geweldige mogelijkheden biedt tot 

leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien. Wat ons betreft zetten wij de komende jaren vooral 

in op: 

• Voldoende ruimte voor lokale uitingen van kunst en cultuur, indien nodig i.s.m. de gemeente. Zo 

is het een goede traditie dat een belangrijk bouwproject wordt verrijkt met een kunstwerk. De 

PvdA Hillegom wenst deze traditie in ere te houden. 

• Eigen initiatieven moeten actief door de gemeente worden aangemoedigd.  

• Vernieuwing van het kunst- en cultuurbeleid is wenselijk. Denk daarbij aan projecten op het 

terrein van nieuwe media en e-cultuur. Digitalisering draagt bij aan cultuureducatie en -

participatie en moet daarom gestimuleerd worden, voornamelijk in de bibliotheeksector.  
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• Kunst en cultuur moeten zoveel mogelijk Hillegommers kunnen aanspreken, daarvoor is 

verscheidenheid en een goede bereikbaarheid nodig.  

• Lokale culturele instellingen, kunstenaars en scholen kunnen door nieuwe vormen van 

samenwerking de kwaliteit van het lokale muziek- en cultuuronderwijs een nieuwe impuls geven.  

 

Naar vitale allianties om ons sociaal domein te kunnen blijven realiseren 

Ons gemeentebestuur speelt een belangrijke rol in het slagen van lokale samenwerkingsverbanden 

over de grenzen van Hillegom heen. Doorslaggevend is de mate waarin onze bestuurders de kracht 

van de betrokken partijen weten te faciliteren. Door de kwaliteiten die in onze Bollenstreek aanwezig 

zijn te bundelen, zijn wij in staat om de kwaliteit en beschikbaarheid van de noodzakelijke 

voorzieningen te borgen. Daarvoor is het van groot belang dat alle betrokken gemeenten mét hun 

partners: burgers, bedrijven en dienstverleners, kunnen doen waar zij goed in zijn. De rol van de 

gemeenten is daar primair faciliterend in. Zij kiezen de positie die lokaal nodig is om de 

samenwerkingsverbanden optimaal te laten werken in dienst van de samenleving. 

Investeren in de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie voor bestuurders met lef 

In de komende jaren komt er veel af op de ambtenaren die bij onze gemeente werken. Wij zetten 

ons in om er voor te zorgen dat zij de juiste mogelijkheden krijgen om zich op deze belangrijke klus 

voor te bereiden. Nieuwe verantwoordelijkheden, opereren in netwerken en ketens van publiek-

private partnerschappen, bestuurlijke vernieuwing en herpositionering van de overheid ten opzichte 

van betrokken burgers. De publieke zaak is meer en meer van ons allemaal. Dit vergt een andere 

manier van ondersteunen en dienstverlenen.  

Voor onze bestuurders en onze collega bestuurders in de regio geldt dat zij de gevolgen van 

landelijke regelingen kritisch moeten kunnen volgen en indien noodzakelijk ook signalen moeten 

afgeven aan de centrale overheid. Zo is er eerder een vuist gemaakt tegen de 15% bezuinigingen op 

het decentralisatiepakket van de jeugdzorg. Zorgwekkend vinden wij ook de ontwikkelingen binnen 

de kinderopvang. Hoewel het een landelijke regeling betreft waarop de invloed van de gemeente 

minimaal is, doen wij een oproep aan de gemeente om alles-op-alles te zetten om de gevolgen van 

de ontstane situatie ook landelijk aan te kaarten. Zeker in het kader van de drie decentralisaties. 

Samen staan wij sterker voor een socialer beleid. Immers, de effecten komen op de lokale rekening. 

Ouders die hun kinderen niet langer naar de kinderopvang kunnen brengen, werkgelegenheid die 

verloren gaat en gebouwen die leeg komen te staan. 

Vernieuwing door koersvast te blijven! 

Geef ons uw stem om de ingezette koers voor het sociale domein te kunnen vasthouden. Als we slim 

samenwerken met onze partners in de zorg, onderwijs, welzijn, wonen, kunnen wij ook in de 

toekomst een goed aanbod organiseren en een goed voorzieningenniveau in stand houden. Als we 

slim samenwerken in de regio kunnen we onze inwoners direct of indirect aan werk helpen en 

kunnen we er voor zorgen dat de trein vaker gaat stoppen. Juist om het lokaal goed te regelen zullen 

we over onze grenzen moeten kijken. Over de grenzen van de gemeente en over de grenzen van 

financieringsstromen. Als we wijs zijn, zien wij in onze burgers een sterke partner! 
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VEILIG HILLEGOM  

 

Gevoel voor veiligheid 
 

Iedereen die in Hillegom woont en wil komen wonen, moet zich veilig kunnen voelen. 

Wetsovertreders dienen te worden aangepakt door zichtbaar aanwezige politie. De kwaliteit van de 

buitenruimte en een duurzaam leefmilieu dragen bij aan het veiligheidsgevoel net zoals een goede 

bereikbaarheid en rekening houden met elkaar. 

Om deze voorzieningen van goede kwaliteit én ook betaalbaar te kunnen aanbieden, ondersteunen 

wij het initiatief om in de regio minder vrijblijvend samen te werken en gezamenlijk in te spelen op 

kansen die zich voordoen. 

Waar wij nu staan 

Met uw stem hebben onze wethouder als lid van het College van B&W en onze fractieleden in de 

Gemeenteraad zich de afgelopen 4 jaar kunnen inzetten met de volgende resultaten. 

De wijkagenten zijn de afgelopen periode verworden tot een constante en gezaghebbende factor 

binnen onze samenleving, niet in de laatste plaats door de inzet van sociale media maar vooral ook 

door duidelijk aanwezig te zijn bij o.a. evenementen.  

Door de inzet van mysteryshoppers met als doel cafetaria’s, slijterijen en supermarkten te 

controleren op de naleving van de regels en het belonen van ondernemers voor goed gedrag met de 

uitreiking van certificaten ‘verantwoord alcoholverstrekker’,  heeft de gemeente de verkoop aan 

kinderen jonger dan 16 jaar significant teruggebracht. Het vervolg hierop, een volledig 

alcoholmatigingsbeleid, zal via de regio worden opgesteld en uitgevoerd. 

Het beheer van de openbare ruimte en verkeersafwikkeling heeft grote impact op de veiligheid, en 

het veiligheidsgevoel in een samenleving. De PvdA Hillegom heeft zich qua ontwerp voor de 

vernieuwde N208 altijd ingezet voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (veilige oversteek en 

vrijliggende fietspaden). 

Ondanks de strubbelingen in de uitvoering het afgelopen jaar, geloven wij dat de vernieuwde N208 

de veiligheid en leefbaarheid in Hillegom ten goede gaat komen. Ook hebben wij aandacht gevraagd 

voor een gevaarlijke stoffen route in Hillegom, wij zijn er namelijk niet van overtuigd dat door het 

ontbreken van een dergelijke route nu het adagium ‘de kortste route is ook de veiligste’ voor 

Hillegom opgaat. 

Het is goed gebruik om nieuwbouw te realiseren met als meetlat het Politie Keurmerk Veilig Wonen 

(PKVW). De PvdA Hillegom is er voor om ook de openbare ruimte langs deze meetlat te halen, 

nieuwe en bestaande ruimtes.  
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Een goed voorbeeld hiervan is het Elsbroekerpark dat heringericht is met als basis zichtlijnen welke 

de veiligheid en het veiligheidsgevoel ten goede komen 

Ambities 

De afgelopen jaren zijn noodgedwongen stappen gezet, o.a. door de toegenomen woninginbraken. 

Deze inzet moet worden vastgehouden en aangescherpt. 

Veilige leefomgeving 

Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in onze lokale samenleving. Dit geldt niet alleen in en rond 

hun woning maar ook in de openbare ruimte. Bij calamiteiten moeten hulpdiensten en politie snel en 

goed kunnen optreden. Preventieve maatregelen in en om de woning zijn noodzakelijk om inbraak te 

ontmoedigen en in andere opzichten een veilige woonomgeving te bieden. Daarbij is de kwaliteit van 

de gemeenschappelijke ruimte van belang. Door verslonsde, verwaarloosde en slordige delen van de 

publieke ruimte voelen mensen zich niet op hun gemak. Beschadigde of rommelige delen - met name 

bij de groenvoorziening- moeten sneller op orde worden gebracht. Er is het politiekeurmerk Veilig 

Wonen, maar de PvdA Hillegom wil dat de politie ook gaat adviseren over veiligheidsaspecten in de 

openbare ruimte. Wij staan voor een preventieve en integrale aanpak van de openbare ruimten zoals 

in Park Elsbroek is gerealiseerd. 

De PvdA Hillegom is er voor om op vandalisme gevoelige plaatsen en trajecten eventueel te werken 

met extra toezicht. Denkbaar is cameratoezicht in de late avond en nachtelijke uren. 

De PvdA Hillegom vindt dat de politie goed werk doet en is positief over de inzet van wijkagenten. 

Wij willen aandringen op betere zichtbaarheid van de politie door extra gerichte inzet en ook de 

aanrijtijden zijn een punt van zorg. De huidige situatie bijvoorbeeld wat betreft inbraken vraagt om 

goede borging van de afgesproken werkwijze. De aanwezigheid van 3 beschikbare BOAS is van belang 

voor het toezicht en handhaving van de openbare ruimte en ze dienen zo breed en effectief mogelijk 

te worden ingezet. 

Een veilige woonomgeving vraagt om een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte 

door de gemeente, voldoende toezicht en hulp van de politie en alertheid van burgers. 

Veilige verkeerssituatie 

De afgelopen periode is veel gedaan aan het verkeersveiliger maken van de doorgaande wegen maar 

de uitvoering van de plannen is nog niet afgerond. Voortgang en planning moeten beter worden 

bewaakt met speciale aandacht voor overlast en voor de bescherming van meest kwetsbare 

verkeersdeelnemers. Realiteit in ons dorp is dat er een beperkte doorgangsruimte is waarvoor begrip 

wordt gevraagd van alle verkeersdeelnemers. Dit laatste geldt in het bijzonder ook voor de 

verkeerssituatie bij de reconstructie van de N208. Deze is vanzelfsprekend noodzakelijk maar de 

PvdA Hillegom is kritisch over de aanpak, voortgang en de kostenontwikkeling en zal dit goed blijven 

volgen. Goede communicatie over de verkeerssituatie is vereist en moet beter. Met de komst van 

een omgevingsmanager wordt dit meer professioneel aangepakt. 

Een mogelijke verstopping van de Bollenstreek  in de toekomst kan worden voorkomen door een mix 

van herstructurering van het wegennet en intensivering van het gebruik van openbaar vervoer. In dat 

kader is de PvdA Hillegom geen tegenstander van een Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). 

Daarbij is het voor ons wel een voorwaarde dat nut en noodzaak goed onderbouwd en aangetoond 

worden. De onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) heeft in haar advies van 

afgelopen zomer aangegeven dat dit tot op heden nog niet deugdelijk is gebeurd. In de binnenkort 

op te starten MER moet dit opnieuw onderzocht en onderbouwd worden. Sec voor Hillegom zou nut 
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en noodzaak voor ons moeten aantonen dat per saldo de leefbaarheid in ons dorp verbetert. De 

PvdA Hillegom denkt dat daarvoor een NOG ten noorden van Hillegom gesitueerd zou moeten 

worden. In dit verband begint het noorden van Hillegom bij de Weerlaan/Pastoorslaan. Wordt aan 

onze voorwaarde met betrekking tot nut en noodzaak voldaan, dan zullen wij in het vervolgproces de 

inpassing van een mogelijk tracé kritisch volgen. Voor de PvdA Hillegom is daarbij van belang dat er 

niet alleen aandacht is voor de automobilist en de economie, maar ook voor de natuur, de 

leefomgeving en het milieu in en rond Hillegom. 

Het station in Hillegom is een dermate groot succes dat de komende periode de bereikbaarheid, 

vooral voor de tweewielers, moet worden verbeterd door een aparte fietsroute. Om de 

verkeersveiligheid in en om het station te verbeteren en de verkeerslast op de omgeving te beperken 

ziet de PvdA Hillegom als mogelijke oplossingen de aanleg van parkeergelegenheid aan en/of een 

busbaan naar de westzijde van het station. Dit vraagt om een nadere omgevingsstudie, zeker in het 

geval wanneer de stopfrequentie van de treinen wordt verhoogd.  

De bereikbaarheid van het Spaarne ziekenhuis, een essentiële regionale zorgvoorziening, blijft vanuit 

Hillegom voor veel Hillegommers een zorg. Daarom vindt de PvdA Hillegom dat er een busverbinding 

naar en van het ziekenhuis moet komen.   

Hillegom is bezig om nieuw parkeerbeleid te ontwikkelen, niet enkel voor het centrum maar zeker 

ook voor de ‘oude’ wijken. Voor de PvdA Hillegom is veiligheid, overzichtelijkheid en 

beweegvriendelijkheid voor voetgangers en fietsers primair van belang, daarna volgt ‘parkeren direct 

voor de deur’. Gratis parkeren is belangrijk voor de lokale economie en wat ons betreft blijft het ook 

zo. In de wijken zal geïnventariseerd worden of deze nog voldoen aan de huidige parkeernorm, 

aanpassingen zullen wat de PvdA Hillegom betreft gericht moeten zijn op het vergroten van de 

veiligheid, overzichtelijkheid en beweegvriendelijkheid voor voetgangers en fietsers.  Het 

parkeerbeleid voor het centrum wordt meegenomen in het project Hart van Hillegom, een integrale 

visie op het centrum van Hillegom, gebaseerd op de Hoofdstraat als hart van het centrum met 

daaraan in de vier windrichtingen een entree met parkeergelegenheid. De visie wordt in nauwe 

samenwerking met de ondernemers opgesteld. 

Leefklimaat 

De PvdA Hillegom vindt dat de agenda voor een goed en veilig leefklimaat moet worden 

volgehouden, ook in de huidige economisch moeilijke tijden. Dit blijft voor de PvdA een speerpunt 

zowel regionaal als lokaal. Bij de ontwikkeling van Greenport, het aantrekken van nieuwe 

economische trekkers moet worden ingezet op kennistechnologie die is gericht op duurzaamheid. 

Bij bouwplannen en infrastructurele werken is de duurzaamheid een onderwerp van toetsing 

geworden, die ook bij de nog volgende plannen onverminderd voort moet gaan. Een veilig en gezond 

woon- en leefklimaat en onze economische kracht dienen naar de toekomst toe steeds meer 

verbonden te worden aan duurzaamheid in al haar aspecten. De toepassing van de 

duurzaamheidmeter is daarbij een goed hulpmiddel in overeenstemming met het 10 puntenplan van 

het Klimaatverbond.  

Het gaat om de gezamenlijke toekomst van iedereen binnen de Bollenstreek als aantrekkelijk woon-, 

werk- en leefklimaat. 

Woningbouw 

Hillegom heeft de sociale taak om voor een variatie van woningzoekenden van betekenis te zijn, 

zodat iedereen aan bod kan komen, ook starters en jonge gezinnen in deze economisch moeilijke 

tijden. Daarom wil de PvdA Hillegom bij nieuwbouwprojecten -passend binnen de demografische 
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ontwikkelingen-  voldoende  ruimte geven aan de sociale woningbouw en aan goedkope 

starterwoningen. Ook is de PvdA Hillegom voorstander van levensloopbestendig bouwen, opdat 

iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. 

De PvdA Hillegom onderschrijft de doelstelling om te komen tot verdere instroom en doorgroei van 

het aantal inwoners ten opzichte van de 21000 inwoners nu. Om dit te bereiken kan er ook worden 

gebouwd op een beperkte hoeveelheid aan het dorp grenzende bollengrond. Dit is verantwoord 

omdat het is opgenomen in het totaalplan voor het behoud van open bollengebied in de Bollenstreek 

(Greenport Bollenstreek). Bij bouwplannen op de Zanderij dient dan wel rekening te worden 

gehouden met een zoveel mogelijk open karakter zoals in de nieuwbouw Vossepolder goed is gelukt. 

Dit is een logische ruimtelijke ontwikkeling die ook van belang is voor het in stand houden van het 

economisch draagvlak voor allerlei voorzieningen en de bijzondere dorpskern in Hillegom. 
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MOOI HILLEGOM 

 

Waar de PvdA Hillegom voor staat 
 

Hillegom heeft monumenten, mooie moderne gebouwen, kunstwerken in de openbare ruimte, 

dorpsgezichten met allure (o.a. het Kerkplein, de Mariastraat en de Sixlaan), parken en het 

Hertenkamp. Dit maakt Hillegom mooi, mits we het wel blijven onderhouden. De Pvda Hillegom zet 

zich in om Hillegom mooi te houden en mooier te maken waar het kan. Hierin neemt de gemeente 

het voortouw, maar zij kan dit niet alleen. Enerzijds moet de gemeente Hillegommers aanspreken op 

gedrag dat ten koste gaat van de schoonheid van ons dorp (o.a. afval op de grond gooien, gebouwen 

en terreinen verwaarlozen, hondenpoep niet opruimen). Anderzijds is het belangrijk dat 

Hillegommers worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het mooi maken en houden van 

hun dorp. Initiatieven hiervoor verdienen kaders, maar mogen niet worden gesmoord in 

regelfetisjisme.  

Het is een goede traditie dat een belangrijk bouwproject wordt verrijkt met een kunstwerk. De PvdA 

Hillegom wenst deze traditie in ere te houden. Kunst is een integraal onderdeel van een bouwproject 

en geen sluitpost. 

Ambities 

Herbestemming bij langdurige leegstand 

De Hoofdstraat vormt samen met het Kerkplein en het gebied daar direct omheen het Hart van 

Hillegom. De Hoofdstraat ziet er goed uit, mede ook door de bloembakken aan de lantaarnpalen. Het 

Hart van Hillegom blijft echter alleen kloppen als er geen grote en langdurige leegstand is. Panden 

die langdurig leeg staan moeten een andere bestemming kunnen krijgen. Eén die bij het eigentijdse 

karakter van het centrum past. 

Gezelligheid maakt ook mooi. Daarom is het goed dat er op diverse plekken in het centrum de ruimte 

voor terrassen wordt benut. 

Om het Kerkplein te beschermen, willen wij niet dat nieuwbouw op het Henri Dunantplein Zuid 

boven de gevels aan het Kerkplein uitkomt. Dat verpest het dorpszicht.  

Welstandscommissie met gevoel voor de streek 

Op dit moment heeft Hillegom een externe welstandscommissie. Deze bestaat uit mensen, die 

buiten Hillegom en onze regio wonen. Inwoners van de Bollenstreek moeten zelf beslissen hoe hun 

streek eruit ziet. Daarom pleiten we voor een lokale dan wel regionale welstandscommissie, die 

handelt op basis van criteria die passen binnen het karakter van Hillegom en de streek. 
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Meer kleur in ons groen 

Hillegom heeft wegbermen, die mooi bloeien en een variëteit aan planten herbergen. Wij juichen 

diversiteit aan bermen toe, mits zij ecologisch passen in de omgeving en geen armoedige uitstraling 

hebben. 

In de diverse woonwijken is genoeg groen, maar meestal zijn het haagjes en struikjes zonder 

bloemen. Zo is groen wel erg groen. Iets meer fleur en afwisseling erin, in samenspraak met de 

omwonenden, zou wat ons betreft geen kwaad kunnen. 

De diverse rotondes in ons dorp zijn bijna allemaal mooi, gevarieerd en rijk beplant. Diverse 

slootkanten kennen ook een fleurige begroeiing. Dat wil de PvdA Hillegom graag behouden. 
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REGIONAAL HILLEGOM 

 

Waar wij voor staan 

Samenwerken vanuit onze sterke dorpsidentiteiten 

Hillegom maakt deel uit van een groter geheel. Voor velen is het eigen dorp en de eigen omgeving 

het belangrijkste stukje maatschappij waarin ze leven, de rest staat al gauw verder van ons vandaan, 

en dat is begrijpelijk want de directe omgeving telt. 

De PvdA Hillegom is zich bewust van de waarde van de eigen dorpsidentiteit van Hillegom en de 

andere dorpen in de streek. Als voluit lokale afdeling van een partij die tegelijk ingevoerd is in de 

bestuurlijke realiteit van Nederland zien we dat juist samenwerken nodig is om het eigen karakter 

van streek en dorp op langere termijn te kunnen bewaren.  

Sterker door samen te werken 

Wij zien een structurele verzwaring van het gemeentelijk takenpakket op ons afkomen met de 

verschuivingen van provincie en rijk naar gemeenten. Sterke regio’s om ons heen vragen om sterk 

tegenwicht. Dat kan als Duin- en Bollenstreek, een historisch verbonden regio met gedeelde 

belangen. 

Gevoel en emotie bij het eigen dorp zijn begrijpelijk, en belangrijk. Om die reden is een zorgvuldige 

besluitvorming extra belangrijk. De PvdA Hillegom is voor het zetten van goed gewogen stappen die 

een stevige positie opleveren binnen het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. 

De PvdA Hillegom is daarom zeer verheugd dat er de afgelopen 1 ½ jaar een constructieve discussie 

binnen de Duin- en Bollenstreek is gevoerd welke heeft geresulteerd in 36 strategische 

samenwerkingsafspraken op het gebied van openbare orde en veiligheid, het sociaal domein, 

economische zaken en toerisme, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Om deze niet vrijblijvende 

afspraken volledig tot hun recht te laten komen, kiezen wij er zonder aarzeling voor deze onder te 

brengen in één stevige gemeenschappelijke regeling met een hoog ambitieniveau, zijnde de 

Bollenraad. In deze constructie is de democratische legitimering en behoud van eigen dorpsidentiteit 

gewaarborgd, opdat wij de voorzieningen hebben die bij ons passen zonder dat wij moeten inleveren 

op kwaliteit en de beheersbaarheid van de kosten onder druk komt te staan. 
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Ambitie  

Naar vitale allianties in het zuiden én het noorden 

De bestuurlijke focus richting de Duin- en Bollenstreek is voor de PvdA Hillegom een historisch 

gegroeide natuurlijke focus. Echter, Hillegom ligt ook aan de grens met Noord-Holland. Bij alle 

samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek, Holland-Rijnland en Zuid-Holland moet constructieve 

samenwerking met grensgemeenten in Noord-Holland niet uit het oog worden verloren en waar 

nodig, mede in het belang van Hillegom geïntensiveerd worden. 

Geef ons de komende periode wederom uw stem om de bestuurlijke positie van Hillegom in de regio, 

gericht op het zuiden met oog voor de ontwikkelingen in het noorden, verder te versterken. Ons 

gemeentebestuur speelt een belangrijke rol in het slagen van lokale samenwerkingsverbanden over 

de grenzen van Hillegom heen. Doorslaggevend is de mate waarin onze bestuurders de kracht van de 

betrokken partijen weten te faciliteren. Door de kwaliteiten die in onze bollenstreek aanwezig zijn te 

bundelen, zijn wij in staat om de kwaliteit en beschikbaarheid van de noodzakelijke voorzieningen te 

borgen. Daarvoor is het van groot belang dat alle betrokken gemeenten mét hun partners: burgers, 

bedrijven en dienstverleners, kunnen doen waar zij goed in zijn. De rol van de bollengemeenten is 

daar primair faciliterend in. Zij kiezen de positie die lokaal nodig is om de samenwerkingsverbanden 

optimaal te laten werken in dienst van onze dorpen. 
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FINANCIËN HILLEGOM 

 

Waar wij voor staan 

Lokaal betrouwbaar in tijden van landelijke lastenverzwaring 

Hillegom hoort bij de gemeenten met de laagste lokale overheidslasten voor haar inwoners. Ook is er 

al jarenlang sprake van een sluitende begroting. Hoewel er de afgelopen periode vooral is ingezet op 

werk in uitvoering, is er tegelijkertijd ook slim gebruik gemaakt van de financiële ruimte om door te 

gaan met dorpsvernieuwing en nieuw beleid. Dat is de afgelopen perioden mede onder 

verantwoordelijkheid van de PvdA Hillegom gebeurd. We willen op de ingeslagen weg verder gaan. 

Geen makkelijke afwenteling op de inwoners van Hillegom. Begrotingspolitiek dient op de inhoud 

betrokken te zijn. Ook de hoogte van de lasten voor inwoners, bedrijven en instellingen is een 

onderdeel van politieke besluitvorming.  

De kwaliteit van het samenleven voor iedereen in ons dorp staat voor ons voorop. De laagste lasten 

is mooi, zeker nu lastenverzwaring vanuit landelijke regelingen op ons af komen. Het is echter geen 

doel op zich. Belangrijke zaken mogen daardoor niet blijven liggen. Dat is de afgelopen jaren wat ons 

betreft niet gebeurd. Wij willen daarom zoveel mogelijk de gevoerde begroting- en lastenpolitiek 

voortzetten, maar we willen niet de ogen sluiten voor mogelijk nieuwe ontwikkelingen. 

Om deze voorzieningen van goede kwaliteit en ook betaalbaar te kunnen aanbieden, ondersteunen 

wij het initiatief om in de regio minder vrijblijvend samen te werken en gezamenlijk in te spelen op 

kansen die zich voordoen. 

Onze ambitie voor de komende jaren is om te houden wat we hebben, dat te verbeteren en te 

innoveren. Geef ons de komende periode wederom uw stem om het gezonde financiële gezicht van 

Hillegom vast te houden en waar nodig te versterken. 
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