
Hof van Hillegom voor negen vertrekkers

Door Sjaak Smakman - 27-3-2014  

De vertrekkende VVD-fractie. Harry Buijkx, Cees Jongbloed en Ted

 

HILLEGOM - Vooral voor PvdA’er Fred van Loenen en D66’er Theo Adamse was het slikken 

dat ze er de komende jaren niet meer bij zijn in de gemeenteraad. De PvdA moest de tweede 

zetel inleveren en D66 kreeg er geen derde zetel bij.

Ook voor Annemieke van Dijk 

afscheid. Niet voor niets waren ze als lijsttrekkersduo de campagne in gegaan. Dat Van 

Loenen op de achtergrond actief blijft, is daarbij maar een kleine troost. Haar D66

Annechien Snuif ziet oude rot Adamse eveneens met lede ogen vertrekken. Dat plek drie 

niet genoeg was ’bracht bij ons lichte ontreddering teweeg’.

Bij de VVD is de wisseling van de wacht compleet. Harry Buikx, Ted van Haaster en Cees 

Jongbloed maken plaats voor Aleid Ringelberg en Wilfried de Goeij. Jongbloed nam als veruit 

 
Hof van Hillegom voor negen vertrekkers

fractie. Harry Buijkx, Cees Jongbloed en Ted van Haaster (vlnr)

Vooral voor PvdA’er Fred van Loenen en D66’er Theo Adamse was het slikken 

dat ze er de komende jaren niet meer bij zijn in de gemeenteraad. De PvdA moest de tweede 

zetel inleveren en D66 kreeg er geen derde zetel bij. 

or Annemieke van Dijk - die nu in haar eentje de PvdA-kar trekt- was het een moeilijk 

afscheid. Niet voor niets waren ze als lijsttrekkersduo de campagne in gegaan. Dat Van 

Loenen op de achtergrond actief blijft, is daarbij maar een kleine troost. Haar D66

Annechien Snuif ziet oude rot Adamse eveneens met lede ogen vertrekken. Dat plek drie 

niet genoeg was ’bracht bij ons lichte ontreddering teweeg’. 

Bij de VVD is de wisseling van de wacht compleet. Harry Buikx, Ted van Haaster en Cees 

en plaats voor Aleid Ringelberg en Wilfried de Goeij. Jongbloed nam als veruit 

Hof van Hillegom voor negen vertrekkers 

 
van Haaster (vlnr) 

Vooral voor PvdA’er Fred van Loenen en D66’er Theo Adamse was het slikken 

dat ze er de komende jaren niet meer bij zijn in de gemeenteraad. De PvdA moest de tweede 

was het een moeilijk 

afscheid. Niet voor niets waren ze als lijsttrekkersduo de campagne in gegaan. Dat Van 

Loenen op de achtergrond actief blijft, is daarbij maar een kleine troost. Haar D66-collega 

Annechien Snuif ziet oude rot Adamse eveneens met lede ogen vertrekken. Dat plek drie 

Bij de VVD is de wisseling van de wacht compleet. Harry Buikx, Ted van Haaster en Cees 

en plaats voor Aleid Ringelberg en Wilfried de Goeij. Jongbloed nam als veruit 



oudstgediende afscheid: hij is 23 jaar raadslid geweest. 

  

Overstapper 

Het vierde raadslid waarmee de VVD aan de afgelopen periode begon - Aart van Heusden - 

blijft ironisch genoeg wél in de gemeenteraad. De fractievoorzitter stapte eind vorig jaar 

over naar Bloeiend Hillegom omdat hij naar zijn gevoel met een lage plaats op de lijst werd 

afgerekend op het feit dat de fractie de eigen wethouder Jan van Griensven had laten vallen. 

De derde plaats op de lijst van Bloeiend Hillegom bleek genoeg voor behoud van het 

raadslidmaatschap. 

Mooie woorden 

Uiteraard waren er veel mooie woorden voor de vertrekkende raadsleden. Zoals voor CDA’er 

Wim de Bock, die volgens zijn fractiegenoot Fred van Trigt de kurk was waarop het CDA de 

afgelopen vier jaar dreef. Om dat te onderstrepen had de manager van Sportfondsen een 

drijfgordel omgedaan. 

De enige kweker in de raad, Kees van den Aardwegh van Bloeiend Hillegom, kreeg lovende 

woorden voor zijn onvermoeibare inzet voor kwekend Hillegom. En allemaal kregen ze iets 

dat volgens burgemeester Jan Broekhuis het verleden én de toekomst symboliseert: een 3D-

geprint kunststof model van het Hof van Hillegom. 

  
 


