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SOCIAAL VOOR MEKAAR! 
Lokale eigenheid met invloed in de regio en toegang tot landelijke kansen. 
 
Je eigen leven inrichten betekent voor ieder van ons net iets anders. Meer groen of juist meer wegen, 
veilige fietspaden en vier treinen per uur, eindelijk je eigen woning, meer bollengrond, meer winkels, 
meer werk, meer veiligheid, meer zorg en ondersteuning. In haar omgevingsvisie 2030 presenteert de 
gemeente Hillegom ons dorp als een nobele, lommerrijke en duurzame proeftuin die in alle rust eerlijke 
producten voortbrengt, als toevluchtsoord dient voor stedelingen en waar pionieren met biologische 
bollenteelt de norm is.  
 
PvdA Hillegom voelt dezelfde trots en wil vooral concreet aan de slag met de vraag: hoe behouden wij ons 
cultureel-historisch erfgoed en vinden wij een werkbare balans in het heden die past bij zoveel mogelijk 
Hillegommers? In de praktijk van alle dag gaat dat niet vanzelf. Vooral als je daarbij hecht aan een goede 
verbinding met elkaar, binnen en buiten Hillegom. Daar is lokale eigenheid mét invloed in de regio voor 
nodig door deelname aan landelijke netwerken. Met uw stem kunt u ook na 21 maart 2018 lokaal 
rekenen op de landelijke versterking van de PvdA Hillegom. Wat dat precies betekent?  
 
1. Noordelijke ontsluiting zonder doortrekking naar de N206 
PvdA Hillegom is tegen het doortrekken van de weg naar de N206, dwars door historisch duin gebied. Nut 
en noodzaak zijn niet aangetoond. Wel zijn wij voor een extra verbinding over de Ringvaart aan de 
noordkant van Hillegom. Wij willen deze zoveel mogelijk over bestaande wegen laten lopen (Weerlaan). 
De ‘Duinpolderweg’ is niet één weg, maar een pakket aan verkeerskundige maatregelen. Daarbinnen 
hoort een opwaardering van het kruispunt bij de Steenfabriek, het afmaken van de verdubbeling van de 
N207 en daarnaast het opnemen van actiever gebruik en stimuleren van de fiets en het Openbaar 
Vervoer waaronder de trein. 

 
2. Zorg dichtbij en betaalbaar 
Ook Hillegom heeft de afgelopen jaren fors meer zorgtaken op zich genomen die voorheen de 
verantwoordelijkheid waren van de rijksoverheid. PvdA Hillegom steunt deze ontwikkeling en houdt onze 
gemeente scherp op het voorzien in wat Hillegommers nodig hebben en dat dicht bij huis te organiseren. 
Denk daarbij aan het Woonzorgcentrum Bloemswaard met het Dienstencentrum Elsbroek en de 
Hillegomse locatie van het Spaarne Gasthuis. Op deze wijze organiseren wij onze zorg met voldoende 
aanbod en kwaliteit regionaal, terwijl onze locaties op loop- en fietsafstand blijven. Ook als uw zorgvraag 
ingewikkelder wordt, dan weten onze zorgaanbieders als onderdeel van een groter geheel u de weg te 
wijzen naar specialistische zorg. PvdA Hillegom is er op alert dat deze regionale aanpak onze lokale 
behoeften, ook als deze in de tijd veranderen, blijft dienen! 
 
3. Integraal werken in het sociaal domein: positieve gezondheid, welzijn, participatie, jeugd, veiligheid 

én wonen 
Steeds meer Hillegommers vinden de weg naar lokale voorzieningen die het mogelijk maken om 
volwaardig deel uit te blijven maken van onze samenleving. Zo deed meer dan 15% van onze Hillegomse 
jongeren in 2017 een beroep op jeugdhulp. PvdA Hillegom is voor positieve gezondheid en er vooral vroeg 
bij zijn als je eigen kracht nog het grootst is. Niet de nadruk leggen op wat je niet meer kan, maar aan de 
slag met wat je wel kan. Kwetsbare Hillegommers staan hierin niet alleen. Aanvullende ondersteuning 
maakt het mogelijk om je leven te kunnen leiden en je te blijven ontwikkelen zoals je dat zelf graag wilt. 
Daar is een brede samenwerking in het sociaal domein voor nodig die zorgt voor passende en/of 
aangepaste woonruimte, betrouwbaar vervoer, iemand die helpt in de huishouding of het vinden van 
aangepast werk, anders omgaan met schulden, hulp aan gezinnen met kinderen in de problemen 
(bijvoorbeeld de jeugdcultuur- en sportpas), dagbesteding voor jong en oud, iemand die je trouwe 



mantelzorger ontzorgt en soms gewoon een getraind oor dat naar je luistert, jouw verhaal vertaalt naar 
een professionele hulpvraag en je op weg helpt naar ondersteuning die je past.  
Er vroeg bij zijn is alleen mogelijk door samen te werken met scholen, vertrouwde advisering en 
begeleiding door huisartsen, als het ingewikkeld wordt opschalen naar het sociaal team dat 
gespecialiseerd is in het helpen van kwetsbare burgers, verslechtering voorkomen met welzijn en straat- 
en sportcoaches die elkaar in de buurt weten te vinden en korte lijnen hebben naar specialistische zorg in 
de regio.  
De impact van een succesvolle aanpak voor het sociaal domein in een gemeenschap is groot. Tegelijkertijd 
betreft het ook een van de moeilijkste gebieden. Hillegom loopt hierin voorop. PvdA Hillegom staat voor 
het behoud van onze voorsprong en betreurt dat onze gemeente de landelijke kansen van het meedoen 
aan de Village Deals niet heeft gepakt. Geen extra experimenteerruimte, terwijl de succesvolle aanpak in 
het sociaal domein tot een einde komt, geen toegang tot een kennisnetwerk van kleinere gemeenten en 
professionele begeleiding van inwoners met slimme oplossingen voor hardnekkige problemen. 
Een stem op de PvdA Hillegom is een stem op de voortzetting van het succesvolle pionierswerk dat reeds 
verzet is vanuit HLT Samen in het sociaal domein. Toegewijde professionals met lef die schotten tussen 
wetten en voorzieningen niet in de weg laten staan van dringende ondersteuning van burgers, moeten 
hun werk kunnen voortzetten. 
 
4. Goed onderwijs dat perspectief biedt, nu en in de toekomst 
Landelijk blijken de verschillen tussen scholen in het primaire onderwijs groot. Het terugdringen van het 
aantal jongeren zonder startkwalificatie en de doorstroom van mbo naar hbo staan hoog op de politieke 
agenda. Jarenlang heeft met name de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in het hier en nu 
het beleid bepaald. Zijn onze scholen wel toekomstbestendig? Bieden zij voldoende kennismaking en 
oefening van vaardigheden die ons succes in de toekomst bepalen, zogenaamde 21st century skills: 
creativiteit, inlevingsvermogen en communicatie? PvdA Hillegom vindt dat hier meer aandacht aan moet 
worden besteed vanuit de specifieke behoeften van en netwerken in ons dorp.  
 
5. Hillegom: Kunst- en Cultuurdorp 
Hillegom kent van oudsher een rijk verenigingsleven. Voor velen zorgt het voor een sterke binding met 
het dorp. Dit stimuleren door middel van subsidiebeleid en zeker niet moeilijker maken door strakke 
regelgeving die niet past bij de vaak vrijwillige en (re-)creatieve aard van de activiteiten.  
Naast geborgenheid en verbinding dankzij onze verenigingen, biedt kunst ruimte voor dialoog. Het nodigt 

uit tot het opdoen van nieuwe inzichten en meemaken van nieuwe ervaringen. Het zet aan tot het stellen 

van vragen. Deze eigenschappen van kunst kunnen voor jonger en ouder meer worden benut. 
Experimenten en leren zijn de basis voor permanente ontwikkeling. Het leert ons omgaan met 
verandering. In het kader van de ontwikkeling van 21st century skills, behoeven innovatieve initiatieven 
die onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en kunst met elkaar verbinden 
nadere verkenning. Daarvoor kunnen wij voortbouwen op bestaande initiatieven, zoals de Stichting 
Cultuur Beleving Hillegom in het gebouw van de voormalige Kulturele Raad. De PvdA Hillegom staat voor 
investeren in elkaar en daarmee garanderen van Hillegomse culturele activiteiten en toegang tot 
initiatieven zoals de Volksuniversiteit.  
 
6. Meer halen uit onze regio 
Onze bollen- en bloemenhistorie, de nabijheid van het Keukenhof, de aankomende opening van het Lisser 
Art Museum (LAM) en de vele bezoekers die wij in de regio mogen ontvangen als de velden weer in bloei 
staan, bieden seizoensgebonden veel kansen. Hoe zet je deze bijzondere kenmerken om in structurele 
oplossingen voor bijvoorbeeld de leegstand in onze winkelstraat? Maak ons dorpshart levendiger met een 
compacter en diverser aanbod van winkels, waar wonen boven de winkels weer is toegestaan. Het beleid, 
of juist het ontbreken ervan, heeft in de afgelopen vier jaar niet mogen baten, terwijl er nadrukkelijk 
voorbeelden zijn van lokale ondernemers die hun bedrijven en winkels, ook in moeilijker tijden, succesvol 
hebben weten uit te breiden. PvdA Hillegom is ervan overtuigd dat er meer te halen is uit onze regio!  
 
 
 



7. Groen en divers woningaanbod 
Voor woningbouwprogramma’s met zorg voor groen en ruimte. PvdA Hillegom zorgt dat daar voldoende 
aandacht voor is bij planvorming. Ook vinden wij het belangrijk dat inwoners in overleg met de gemeente 
zelf ruimte krijgen om het groen en de openbare ruimte in hun omgeving in te richten.  
Net zo belangrijk is de aandacht voor de juiste verdeling van het woningaanbod. Voor jong en oud. 
Daarvoor is wel meer samenwerking nodig met onze woningbouwcorporaties in de regio. Samen kunnen 
we kansen pakken om leegstaande panden geschikt te maken voor betaalbare bewoning en/of ander 
gebruik. Durf te experimenteren! 
 
8. Vlotte en veiliger doorstroom van verkeer door ons dorp 
Meer samenhang in oplossingen voor de doorstroom van het verkeer in ons dorp. In plaats van kostbare 
herinrichtingoplossingen, is het wenselijk om experimenteerzones aan te wijzen. Daarbij de 
ervaringsdeskundigheid van bewoners te benutten. Niet alleen in de vorm van inspraak, maar ook in het 
ontwerp van oplossingen. In deze zones pas je vanuit de bestaande situatie nieuwe manieren toe om het 
verkeer door ons dorp te leiden. Wij denken aan het uitproberen van verschillende rijrichtingen, tijdelijk 
afsluiten voor verkeer e.d. met de bedoeling lessen te trekken voordat er reeds veel geld is uitgegeven 
aan oplossingen, waar niemand de effecten van kan overzien.  
Het is van belang dat er actief aandacht wordt gevraagd voor de inzet van openbaar vervoer. Met de 
komst van de e-bike en nog snellere fietsen, hebben we er een nieuwe verkeersstroom bij. Dit vraagt om 
nieuw beleid voor goede, veilige fietsverbindingen in ons dorp en naar buurgemeenten. Een goede stap is 
het asfalteren van het fietspad tussen Pastoorslaan en Bennebroek. Daar zien wij op toe. 
 
9. Onze lokale inzet voor duurzaamheid moet beter 
PvdA Hillegom staat voor het in lijn brengen van onze lokale inspanningen met landelijke doelstellingen 
en meer benutten van innovaties. Dat wil zeggen, actief beleid voor en voorlichting over het scheiden van 
afval. PvdA is tegen betalen per kilo, waardoor er allerlei sluiproutes ontstaan om afval te dumpen. PvdA 
is voor aansluiting van de gemeente Hillegom op de statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk Benelux, 
een initiatief van gemeenten om te komen tot minder blikjes en plasticflessenvervuiling ook op straat en 
bermen.  
Zeer positief zijn wij ook over de uitgesproken wens van lokale telers om meer biologisch te kweken van 
bollen en bloemen. Wij roepen hen op om met concrete doelstellingen te komen. Als zij dat doen, dan 
kunnen zij op de steun van PvdA Hillegom rekenen. 
 
10. Aandacht voor preventie: actief behoud van een goede gezondheid en kwaliteit van leven  
Aandacht besteden aan gezondheid en bewegen, ook voor kinderen. Voorkom dat kinderen worden 
aangemoedigd te gaan roken. Stel rookvrije zones in op sportvelden, schoolpleinen en andere openbare 
ruimten. Neem concrete stimuleringsmaatregelen en beloon goed gedrag. PvdA Hillegom wil dat onze 
gemeente zich aansluit bij de ‘Rookvrije Generatie’. Naast het ontmoedigen van roken, is de voortzetting 
van voorlichting en activiteiten tegen overgewicht van belang. Ga verdere samenwerking aan met 
scholen. 
 
 
11. Sterkere lokale democratie door meer en eenvoudiger inbreng van burgers op eigen initiatief 
Hillegommers worden met regelmaat en vroegtijdig betrokken bij gemeentelijke aangelegenheden. Denk 
daarbij aan de omgevingsvisie 2030, periodiek bevragen van burgers via het burgerpanel, herinrichting 
van de Stationsweg en de groenstroken. PvdA Hillegom ondersteunt en moedigt dit aan, maar wil meer 
mogelijkheden en minder barrières voor burgers om echt mee te doen. Vooral als Hillegommers zelf de 
eerste stap (!) willen zetten. Denk daarbij aan het signaleren van knelpunten in het dorp tot het vrijwillig 
beschikbaar stellen van (ervarings-)deskundigheid en the right to challenge. Tweerichtingsverkeer tussen 
de gemeente en haar omgeving is daarbij doorslaggevend. 
 
 
PvdA Hillegom is voor een lokale overheid die haar eigen inwoners de toon laat zetten. Lokale 
vraagstukken worden complexer en échte oplossingen raken meerdere domeinen tegelijk. Juist dan 



bereiken we sámen meer, dan ieder voor zich. Sociaal voor mekaar staat voor ruimte om je eigen leven 
succesvol te inrichten, maar ook voor ondersteuning als je het zelf niet redt. Daar is een gemeenteraad 
voor nodig die met scherpe en deskundige blik het belang van alle Hillegommers bewaakt en gericht is op 
het pakken van nieuwe kansen. Binnen het eigen dorp, met de dorpen om ons heen, in de regio en in 
verbinding met landelijke netwerken. Om de eigenheid van ons dorp te behouden, om typisch Hillegoms 
te kunnen blijven, moeten we in verbinding staan met onze omgeving. Lokale media moeten daar een 
belangrijke rol in kúnnen spelen. Besluitvorming over ons onderwijs, vestigingsklimaat en werk, onze 
natuur, kunst, cultuur, zorg en wegen hebben een grote impact op ons dagelijks leven, maar houden niet 
op bij de grenzen van ons dorp!  
 
12. Geen lastenverzwaring, tenzij het écht nodig is 
De kwaliteit van de voorzieningen in ons dorp staan bij de PvdA Hillegom voorop. Voor de bekostiging 
hiervan is lastenverzwaring niet ons uitgangspunt. Maar als het écht nodig is, dan sluiten wij het niet 
uit. Ook mag nieuw beleid worden betaald door het schrappen van oud beleid, maar alleen als het oude 
beleid niet meer effectief is. 
 
Oproep: Maak uw stem in de gemeenteraad luider! 
De bovengenoemde thema’s hebben onze bijzondere aandacht, omdat zij aan de basis staan van een 
sociaal, veilig en mooi Hillegom. Wij nodigen u graag uit om juist in verkiezingstijd met ons in gesprek te 
gaan, ons aan te vullen en daarmee vooral uw stem in de Gemeenteraad luider te laten doorklinken.  
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