
STEM LIJST 3 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                       

Niet Beloven maar Doen!                                                                                                                             
Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 



 

                                                

 

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

      

Bloeiend Hillegom is een ervaren lokale partij vóór en door Hillegommers. Ons streven is om ervoor te 

zorgen dat alle inwoners kunnen wonen in een prettig en veilig Hillegom, waarbij de nadruk ligt op 

alle inwoners. Als lokale partij tonen wij al jaren aan toegankelijk te zijn voor de inwoners. Als het nu 

gaat om relatief ‘kleine’ problemen, zoals parkeeroverlast in een straat of bij grote projecten, zoals 

het bouwen van een nieuwe woonwijk. Bloeiend Hillegom zal altijd het belang van de Hillegommers 

daarin meenemen en zich sterk maken om dat belang te behartigen.  

Op deze wijze hebben wij ook weer de afgelopen vier jaar veel successen geboekt, zoals: 

- Het mogelijk maken van de “Ringoevers” 
- Het ondersteunen van burgerinitiatieven 
- Behoud en uitbreiding van de voorzieningen in Hillegom 
- Een stabiele en gezonde financiële positie van de gemeente 
- De opwaardering van de Hillegomse haven 
- Zorgeloos Groen 
- Gratis parkeren in Hillegom 
- Ontwikkeling zorgzone Parkwijk 
- Uitlaatstroken voor honden 
- Behoud eersteklas bollengrond 
- Een aantrekkelijk winkelhart 
- Toegenomen verkeersveiligheid 
- Snel internet in de buitengebieden 
- Behoud van het pand van de Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan 

Wij hebben ervoor gekozen om met een kort en duidelijk verkiezingsprogramma te komen. Geen 
document dat volstaat met politieke statements, maar gewoon recht door zee waar wij voor staan: 
het belang van de Hillegomse inwoners staat centraal. Kortom: 

 

  



 

 

 

Onze 10 speerpunten zijn: 

1. Hillegom blijft een zelfstandige gemeente 

2. Het belang van de Hillegommers staat voorop 

3. Uitgeven wat echt noodzakelijk en financieel verantwoord is 

4. Lokaal inregelen van zorg en ondersteuning 

5. Proactief handelen m.b.t. jeugdproblematiek 

6. Uitbreiden van het aantal woningen, starters- en seniorenwoningen  

7. Betere faciliteiten op en rondom het station 

8. Kulturele en sportactiviteiten voor iedereen mogelijk maken 

9. Een ‘Groen Hillegom’  

10. Behoud van Bollendorp en historisch centrum en daarom geen Duinpolderweg  

 

 

  Ria Heemskerk             Co Jansen     Maarten Dijkshoorn     Anouk Dijkshoorn     Marcel Sanders 

 

 

Kijk voor meer informatie op: http://www.bloeiendhillegom.eu of volg ons op  

 

 

 

 

 

 

http://www.bloeiendhillegom.eu/


 

 

 

Hillegom blijft een zelfstandige gemeente 

Bloeiend Hillegom wil dat Hillegom zelfstandig de regie over de taken blijft uitvoeren. Het beleid van 

de overheid is om zoveel als mogelijk overheidstaken ‘dichtbij de burger’ te organiseren. Omdat 

iedere gemeente uniek is, met zijn eigen behoeften en problemen, wil Bloeiend Hillegom dit beleid 

vormgeven door in te spelen op deze behoeften en problemen. Zo blijven wij grip houden op de 

financiële positie in Hillegom, kunnen wij ervoor zorgen dat de lasten niet verder toenemen en waar 

nodig, maatwerk bieden aan belangrijke zaken. Door invoering van de ambtelijke fusie tussen 

Hillegom, Lisse en Teylingen sturen wij aan op meer ambtelijke betrokkenheid bij de zelfstandige 

gemeente Hillegom. Kortom: wij willen dat de ambtenaren zich actiever in het ‘werkveld’ bewegen. 

Het belang van de Hillegommers staat voorop!  

Bloeiend Hillegom is de lokale politieke partij vóór en door Hillegommers. Wij vinden het belangrijk 

dat Hillegom een gemeente is waar de inwoners prettig en veilig kunnen wonen. Wij zijn voor het 

behoud van karakteristieke kenmerken binnen onze gemeente, zoals: bollenteelt, kultuur, 

monumentaal erfgoed, goede accommodaties en voorzieningen. Kortom, behouden waar wij trots 

op zijn. Bloeiend Hillegom is voorstander van meer groen binnen de gemeente. Onze dorpskern 

vinden wij belangrijk, evenals een toegankelijk centrum met een afwisselend winkelaanbod en gratis 

parkeergelegenheid. Om leegstand binnen het winkelhart te beperken zijn wij voorstander van een 

leegstandsverordening. Tevens willen wij mogelijkheden creëren voor tijdelijke initiatieven, zoals 

bijvoorbeeld pop-up stores. Wij zijn voorstander van lokaal inregelen van ondersteuning en 

voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. De communicatie tussen gemeente en inwoners 

kan sterk verbetert worden, wij zijn voorstander van een gratis app waar de burger snel informatie 

kan ophalen m.b.t. zaken als werkzaamheden aan wegen, vervallen van bushaltes, et cetera. 

Financiën van Hillegom 

Bloeiend Hillegom wil alleen uitgeven wat echt noodzakelijk en financieel verantwoord is. De 

Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt niet verhoogd zonder dat alle andere opties zijn bezien. Wij 

willen zorgvuldig met onze inkomsten en uitgaven omgaan. De tarieven van de overige belastingen 

en heffingen horen kostendekkend te zijn. 

Zorg en Welzijn  

Door de invoering van de Participatiewet zijn grote delen van zorg en welzijn bij de gemeente komen 

te liggen. In de huidige situatie belegt de gemeente de taken voor een groot deel in de regio (Holland 

Rijnland). Bloeiend Hillegom is voorstander van het lokaal inregelen van zorg en ondersteuning. 

Hierdoor is er meer ‘grip’ op eigen behoeften en problemen en kan er sneller en adequater op de 

behoeften worden ingespeeld. Ook kan er op deze wijze meer maatwerk worden geleverd en is de 

zorg en ondersteuning beter toegankelijk voor onze inwoners.  



 

 

 

Veiligheid  

Bloeiend Hillegom heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Waar regels zijn, moet gehandhaafd 

worden. Wij zijn voor het invoeren van een meldpunt via een app, waardoor inwoners op een 

laagdrempelige manier zaken kunnen melden als het gaat om een gevoel van subjectieve veiligheid. 

Dit kan bijvoorbeeld bij burenruzies, onvoldoende straatverlichting en pesterijen. Door proactief 

handelen, kan erger voorkomen worden. Dit geldt vooral voor de jeugdproblematiek, waar wij er 

voorstander van zijn om hier op de basisscholen al mee te beginnen. Bloeiend Hillegom is 

voorstander van uitbreiding van het aantal wijkagenten. Behalve een preventieve werking heeft de 

wijkagent een signalerende en toezichthoudende rol.  

Wonen 

Bloeiend Hillegom is voor uitbreiding van het aantal woningen in Hillegom. Het voormalig SIZO 

terrein komt daarvoor in aanmerking. Ook valt er de nodige winst te halen door het benutten van 

inbreilocaties. Wij zijn voor de uitbreiding van starterwoningen (zowel huur- als koopwoningen) en 

willen ook dat jongeren de mogelijkheid krijgen om in Hillegom te kunnen blijven wonen. Zij hebben 

recht op een toekomst in hun eigen Hillegom! De Jozefkerk en de voormalige Jozefschool lenen zich 

uitstekend voor het realiseren van woongelegenheden voor zowel jongeren als ouderen. Waarbij de 

doelgroep niet uitsluitend uit de STEK-huurder zou moeten bestaan. Een leeftijdsgrens gekoppeld 

aan ingezetenschap is eerlijk naar ons oordeel. 

De Triangel is niet het uithangbord voor Hillegom als je vanuit Lisse ons dorp binnenkomt. Al vele 

jaren is dit een onderwerp van gesprek binnen de politiek. Bloeiend Hillegom is voorstander van 

(her)bebouwing op deze locatie. Niet alleen kunnen hierdoor meer woningen worden gerealiseerd 

ook draagt het bij aan een beter aanzicht van het dorp. 

Bloeiend Hillegom is met veel Hillegommers van mening dat de Zanderij niet bebouwd moet worden. 

Wij willen de 1e klas bollengrond behouden en dit niet laten bebouwen! 

 

Vervoer en bereikbaarheid  

Bloeiend Hillegom is voor uitbreiding van parkeerplaatsen bij het station. Hierdoor wordt de 

parkeerdruk van omwonende verlaagd. Ook een betere veiligheid in en rond het station vinden wij 

belangrijk. De klantvriendelijkheid op het station laat te wensen over. Wij zijn voor een grotere, 

overkapte wachtruimte en de aanleg van sanitaire voorzieningen. Tevens zijn wij voor een betere 

aansluiting tussen bus en trein. Bloeiend Hillegom wil voldoende fietsenstallingen en abri’s bij elke 

bushalte. Ook willen wij veilige en comfortabele fietspaden. Een eventuele aanleg van de 

Duinpolderweg heeft volgens ons geen meerwaarde. Wij denken dat dit niet zal bijdragen aan een 

betere doorstroom van verkeer.  



 

 

 

Voorzieningen, kultuur, sport en recreatie 

Hillegom kent veel voorzieningen, zoals: de bibliotheek, het medisch centrum, het zwembad, De 

Kulturele Raad, sportcomplexen, enzovoort. Bloeiend Hillegom vindt dat deze voorzieningen in stand 

moeten blijven. De voorzieningen moeten ook toegankelijk en betaalbaar blijven voor alle inwoners. 

Inwoners die vanwege een gebrek aan financiële middelen niet deel kunnen nemen aan kulturele – 

of sportactiviteiten moeten wel de mogelijkheid krijgen. Bloeiend Hillegom ondersteunt activiteiten 

die gericht zijn op gezondheid en bewegen. Het huidige beleid en de inzet van Buurtsportcoaches zijn 

daar een voorbeeld van. 

Bloeiend Hillegom heeft zich hard gemaakt voor een beter aanzien van de Hillegomse Haven met een 

recreatief karakter. Door de wrakken en slecht onderhouden boten in het water heeft de Haven een 

verloederde uitstraling gekregen.  

Bloeiend Hillegom wil de mogelijkheden onderzoeken voor een beweegbare overkapping van het 

openluchtzwembad, zodat het bad zelfs bij slechtere weersomstandigheden gebruikt kan worden. 

    

Milieu en Groen 

Bloeiend Hillegom is voor een goed onderhoud van parken, plantsoenen en lanen. Ook pleiten wij 

voor goed verlichte en schone straten, trottoirs en speelplaatsen. Het spreekt voor zich dat iedere 

inwoner daar ook aan bijdraagt. Wij zijn voor herplanting indien bomenkap noodzakelijk is. Waar 

duurzaamheid kan worden toegepast, zal de gemeente daar initiatief toe moeten nemen. Bij het 

ontwikkelen van nieuwbouw zijn wij voorstander van aardgasneutraal bouwen.  

Er is veel te doen om afvalscheiding. Bloeiend Hillegom is voorstander van een grondige studie naar 

de effecten van nascheiding in combinatie met bronscheiding. Door technologische ontwikkelingen 

die op dit moment plaatsvinden is bewezen dat machines beter in staat zijn afval te scheiden dan 

mensen. Wij vinden het van belang om een zo goed mogelijk evenwicht te vinden in een maximaal 

rendement van afvalscheiding, de investeringen en hetgeen wat aan de burger aan inspanning 

gevraagd wordt. Op daken van gemeentelijke eigendommen willen wij zoveel mogelijk zonnepanelen 

zien, als initiatief om met duurzame energiebronnen bij te dragen aan een beter milieu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Economie en Toerisme 

Er is al veel geïnvesteerd in het winkelhart van Hillegom. Het is van belang ervoor te zorgen dat er 

een ‘mix’ ontstaat tussen historisch erfgoed en een gevarieerd aanbod aan winkels. Bloeiend 

Hillegom vindt dat de ondernemers en de gemeente hierover in gesprek moeten blijven. Hillegom 

kan trots zijn op het predicaat ‘bollendorp’. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de bollensector 

zich kan aanpassen en ontwikkelen. De bollen-, knollen-, vaste planten- en bloementelers zijn een 

belangrijke bron van inkomsten, vanwege de aantrekkingskracht van toeristen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onze kandidaten: 

1. Ria Heemskerk       

2. Co Jansen 

3. Maarten Dijkshoorn 

4. Anouk Dijkshoorn 

5. Marcel Sanders 

6. Petra Kroon 

7. Florens van der Voorn 

8. Robbert Janssen 

9. Petra van der Westen 

10. Gert van Heusden 

11. Pieter Damen 

12. Peter Geerlings 

Op 21 maart telt uw stem: 

 

 

 


