
PvdA Hillegom      
Antwoorden op vragen omroep BO  

  

• Wat is de naam van uw partij? 

PvdA Hillegom 

• Wie is uw lijsttrekker? 

Annemieke van Dijk en Fred van Loenen 

• Wie is uw wethouderskandidaat? 

De PvdA heeft in Hillegom de traditie van betrokken en bruggen bouwende 

bestuurders. Al naar gelang de verkiezingsuitslag en eventuele 

onderhandelingen/portefeuilleverdeling zal de PvdA Hillegom deze traditie 

voortzetten. 

• Wat is het oordeel van uw partij over de afgelopen vier jaar? 

 

Voor de vorige verkiezingen is de PvdA Hillegom begonnen met het herijken 

van haar visie op Hillegom.  Discussies binnen de afdeling resulteerden al snel 

in de kapstok ‘’sociaal veilig mooi Hillegom’’. 

 

Met de Raadsleden Annemieke en Fred (en hun trouwe kompanen Ria van 

der Erf en Herman de Joode) is de kapstok de afgelopen vier jaar in de 

praktijk gebracht en verfijnd.  

 

Wij kijken met tevredenheid terug op deze vier jaar. Annemieke en Fred 

hebben met diverse voorstellen, amendementen, moties, en op de 

achtergrond het Hillegomse beleid vaster op koers gezet naar een sociaal, 

veilig en mooi Hillegom. 

 

 

 

 



• Noem de drie belangrijkste concrete zaken die in de afgelopen vier jaar 

zijn gerealiseerd? 

De PvdA Hillegom heeft 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 samenwerking in 

de Bollenstreek een noodzakelijke bestuurlijke opschaling om als lokaal 

bestuur de komende jaren de nieuwe verantwoordelijkheden van het rijk te 

kunnen opvangen. Opdat beschikbaar en toegankelijk onderwijs, zorg, welzijn 

en wonen betaalbaar en van goede kwaliteit blijven. 

• Noem de drie belangrijkste concrete zaken die in de afgelopen vier jaar 

niet zijn gerealiseerd? 

Ruimte voor kunst en cultuur 

Welstandscommissie met gevoel voor de streek 

Een aparte fietsroute naar ons station. 

• Wat zijn de afgelopen vier jaar belangrijke, bestuurlijke 

zaken/ontwikkelingen die zijn gerealiseerd? 

Visie op het sociale domein 

Regionale samenwerking 

Veiligere N208 

• Wat zijn de afgelopen vier jaar bestuurlijke zaken/ontwikkelingen die 

niet zijn gerealiseerd? 

Ruimte voor kunst en cultuur 

 

Beter resultaat door zorg en sport te combineren 

Ten aanzien van het gezondheidsbeleid willen wij graag nog een extra stap 

zetten om een integraler beleid te formuleren 

 

Een aparte fietsroute naar ons station. 



• Welk onderwerp zorgde voor de meest interessante discussie? 

 Niet verlagen subsidieplafond. 

• Waarom?  

Op initiatief van PvdA Hillegom heeft de raad besloten niet te korten op 

subsidiebudget. Juist in deze tijd vinden wij het erg belangrijk dat onze 

vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen ondersteund worden. Zij zijn de 

spil in onze samenleving. Met de taken die vanuit het Rijk naar ons 

toekomen, zal er een nog groter beroep op deze mensen worden gedaan. Wij 

vinden dat de lokale overheid de verantwoordelijkheid heeft om een stevige 

basis te leggen. Tegenstanders waren van mening dat iedereen dat maar voor 

zichzelf moet regelen.  

11. Noem drie woorden die de kernwaarden van uw partij het beste 

omschrijven? 

SOCIAAL VEILIG MOOI 

12. Waarin onderscheidt uw partij zich van de andere partijen? 

Continuïteit. PvdA Hillegom is in ons dorp de enige partij die de afgelopen 

vier jaar heeft vol gemaakt met dezelfde raadsleden, aantal zetels en 

wethouder onder dezelfde naam. Wij vormen een solide groep van mensen 

die zich vanuit sociaal democratische overtuiging al jarenlang met veel plezier 

inzet voor ons dorp en haar inwoners. We houden elkaar scherp. Daardoor 

kunnen we in de raad een stevig geluid laten horen. Stem op PvdA Hillegom 

en u weet waar uw stem terecht komt. 

13. Waarom is uw lijsttrekker lijsttrekker?  

        

De PvdA Hillegom heeft Annemieke van Dijk en Fred van Loenen als duo 

lijsttrekker gekozen. Beiden zijn al lange tijd actief voor de PvdA. Annemieke 

van Dijk is gemeenteraadslid vanaf 2006. Zij zet zich in voor een eerlijke en 

ruimhartige invulling van de sociale regelgeving en heeft een groot hart voor 

sport en bewegen. Fred van Loenen is gemeenteraadslid vanaf 2010 en was 

daarvoor 7 jaar burgerraadslid. Fred houdt zich vooral bezig met ruimte, 



wonen en economie vanuit de overtuiging dat Hillegom ook in de toekomst 

een levendig dorp met gezellig centrum kan blijven. 

14. Waarom is uw wethouderskandidaat wethouderskandidaat?  

      zie vraag 3  

15. Noem de drie belangrijkste concrete zaken die u de komende vier jaar wilt 

realiseren? 

       De komende vier jaar willen we verder bouwen aan een sociaal veilig 

mooi Hillegom. Dit doen we door ons in te zetten voor eerlijke toegang tot 

werk, inkomen en voorzieningen voor iedereen. De PvdA wil een veilig 

Hillegom, met goed verzorgde en overzichtelijke openbare ruimte en is 

voorstander van een aparte fietsroute naar ons station. De PvdA wil ook een 

mooi Hillegom behouden, met meer fleur in het groen. En de PvdA wil een 

lokale, dan wel regionale welstandcommissie in plaats van een commissie 

met mensen van buiten onze streek. Dit alles willen we bereiken zonder 

lastenverzwaring voor onze inwoners. 

16. Wat moet er volgens u de komende vier jaar bestuurlijk worden 

verbeterd? 

       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. 

17. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de communicatie met en 

betrokkenheid van de burger wilt verbeteren?  

  Zie vraag 16  

18. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de veiligheid van de 

burger de komende vier jaar wilt verbeteren? 

 

 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.  

Betere verkeersafwikkeling in Hillegom, dus o.a.  niet het centrum op slot 

zetten door het afsluiten van of éénrichting verkeer maken van de van 

Meerbeekstraat. 

19. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee  u de sector sport wilt 

verbeteren?  

Samenwerking sportverenigingen en sportbuurtcoach, scholen en BSO. 

Organisaties binnen de drank- en horecaverordening de ruimte geven om een 

goede baromzet te draaien. 

Stichting Welzijn Hillegom blijft verenigingen ondersteunen door cursussen 

aan te bieden, bij voorbeeld Sociale Hygiene.  

20. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de cultuur in het dorp 

wilt verbeteren? 

Bibliotheek naar het centrum 

Inzetten op kunst in grote projecten (t.w.v. 1% van het budget) 

21. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de situatie van 

maatschappelijke organisaties wilt verbeteren de komende vier jaar? 

Samenwerking sportverenigingen en sportbuurtcoach, scholen en BSO. 

Organisaties binnen de drank- en horecaverordening de ruimte geven om een 

goede baromzet te draaien. 

Stichting Welzijn Hillegom blijft verenigingen ondersteunen door cursussen 

aan te bieden, bij voorbeeld Sociale Hygiene.  

22. Noem drie concrete zaken waarmee u de ansichtkaart van uw dorp wilt 

verfraaien? 

 

Meer kleur in ons groen. 

 

Het historische centrum van Hillegom beter uit laten komen door passende 



nieuwbouw op het Henri Dunantplein en herinrichting van de Hoftuin. Via de 

visie Hart voor Hillegom maken wij het centrum toekomstbestendig.  

23. Noem drie concrete zaken waarmee u ondernemers wilt helpen de 

komende vier jaar? 

 

Vanuit de PvdA Hillegom kunnen de ondernemers rekenen op politieke 

versterking daar waar wij samen kunnen komen tot een socialer veiliger en 

mooier Hillegom. Concreet denken wij daarbij aan herbestemmen 

bedrijfspanden, Van Meerbeekstraat niet afsluiten en de regelgeving voor 

ondernemers in de gehele Bollenstreek hetzelfde maken. 

24. Noem drie concrete zaken waarmee u mensen met een lege portemonnee 

gaat helpen de komende vier jaar? 

Monitoren aanpassingen in het minimabeleid van afgelopen januari, met 

name het persoonsondersteunend budget waarin de volgende regelingen zijn 

samengevoegd: bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, regeling chronisch 

zieken, gehandicapten en ouderen en de regeling sportieve en sociaal 

culturele activiteiten.  

Inzetten voor een jeugdpakket / vouchers, zodat ondersteuning in natura 

wordt geboden aan de jeugd. Denk aan vouchers voor sporten bij voorbeeld. 

Ondersteuning bij het vinden van werk door onder meer een intensieve 

samenwerking tussen sociale dienst en Maregroep.  

25. Wat gaat er wat uw partij betreft de komende vier jaar met de lokale 

lasten gebeuren? 

   Hillegom hoort bij de gemeenten met de laagste lasten 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.  

26. Welk onderwerp heeft u gemist dat u zelf nog wilt melden  

Alle zorg en ondersteuning voor de jeugd komt naar de gemeente. De PvdA 

Hillegom zet voor onze jeugd in op ondersteuning dichtbij met professionals 

die in de scholen en bij de huisartsenpraktijken komen. Zorg op de juiste plek, 

dus naar de specialist als het nodig is en terug naar zorg dichtbij waar dat kan. 

Samen in regie, dus zorgplan niet maken over kinderen maar met kinderen en 

hun ouders. En 1 gezin 1 plan, waar steeds dezelfde persoon een gezin 

ondersteunt zodat zij met een vertrouwd persoon kunnen overleggen en niet 

uit beeld verdwijnen. 

 


