
STEM OP 19 MAART  
PVDA HILLEGOM – LIJST 6 
 

GEEF UW STEUN AAN ONZE LIJSTTREKKERS: 
ANNEMIEKE VAN DIJK EN FRED VAN LOENEN 
 
 

Bedankt voor 4 jaar lokaal vertrouwen 
 

Met uw stem heeft de PvdA Hillegom de afgelopen 
4 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. Als kleine gemeente 
hebben wij onze buren nodig , en zij ons (!), om de 
komende jaren de nieuwe zelfstandigheid, ons 
door Den Haag gegeven, te kunnen opvangen. 
Samen kunnen wij zorgen voor goed en betaalbaar 
onderwijs, zorg, welzijn en wonen. 
  

 

Wij zijn trots op Gerrit Kleijheeg. Hij heeft ons dorp de afgelopen 9 jaar vanuit zijn 
verantwoordelijkheid als PvdA wethouder goed voorbereid. Hier konden ook de  andere partijen 
tijdens het lijsstrekkersdebat van afgelopen 4 maart in Hotel Flora niet omheen. Als betrouwbare 
bestuurder wist hij koers te houden in roerige tijden. Maar wij zijn nog niet klaar! 
 

Geef ons met Uw Stem de mogelijkheid om door te pakken 
 

Naast de sociale voorzieningen, zetten wij ook nadrukkelijk in op de fysieke veiligheid door de lokale 
inzet van politie te versterken, verloedering tegen te gaan en onze wegen te verbeteren. 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.  
 
Zoals gezegd, er ligt een goede basis, maar we zijn er nog niet!  
 
PvdA Hillegom vraagt 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. 
  

Met Uw Stem zetten wij de vernieuwing voor  

een Sociaal, Veilig en Mooi Hillegom koersvast door! 

http://www.google.nl/imgres?start=148&sa=X&biw=1192&bih=494&tbm=isch&tbnid=OKUAiNcuO_jV-M:&imgrefurl=http://www.vlaggen.fiberworld.nl/hillegom.html&docid=vaBiX_4EuTKZyM&imgurl=http://www.vlaggen.fiberworld.nl/zuidholland/hillegom.gif&w=326&h=217&ei=In5tUonUNabM0QW484HgCQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=10&tbnh=138&tbnw=208&ndsp=16&ved=1t:429,r:52,s:100,i:160&tx=89&ty=103

