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Lokaal Betrokken
Dat is ons motto voor de komende vier jaar. Wij vinden dat de politiek te ver van de burgers afstaat, beloften
niet worden nagekomen en er te weinig naar de inwoners van Hillegom wordt geluisterd. 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. Wanneer het nu gaat om relatief ‘kleine’ problemen, zoals
parkeeroverlast, of bij grote projecten, zoals het invoeren van een nieuw afvalbeleid. Dit hebben wij de
afgelopen vier jaren wederom laten zien. Een aantal zaken waar wij ons hard voor hebben gemaakt zijn:

-

Het voorkomen dat koopaktes ontbonden zouden worden bij de bouw van de Vossepolder
Het initiatief tot een aantrekkelijker aanzicht van de Hillegomse haven
Snel internet voor het buitengebied
Bouwen op het voormalige SIZO-terrein
Voorkomen van de plaatsing van 14 verkeersdrempels op de Nieuweweg
Het plaatsen van sporttoestellen in de buitenomgeving
Een goede oplossing voor de kwestie erfpacht in Elsbroek
Het realiseren van bushokjes bij de halte Van Nispenpark
Extra ruimte voor terrassen tijdens de Covid-19 periode
Mogelijkheid voor kaartclubs om weer te kunnen kaarten bij Plein 28
Operatie Steenbreek: meer groen in plaats van tegels
Aandacht gevraagd voor verbetering positie en acceptatie van LHBTI ’s
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Onze speerpunten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hillegom blijft een zelfstandige gemeente
Wij willen dat alle inwoners kunnen wonen in een prettig en veilig Hillegom
Behoud van bollengrond en historisch centrum en het verwezenlijken van een aantrekkelijke haven
Een evaluatie en verbetering van het huidige afvalbeleid en het creëren van een meldpunt openbare
ruimte
De burger dient geïnformeerd en actief betrokken te worden bij veranderingen binnen de gemeente en
een betere planning van werkzaamheden en voorkomen van onnodig opbreken van wegen
Uitgeven wat echt noodzakelijk en financieel verantwoord is, geen lastenverhoging voor de burger
Uitbreiden van het aantal betaalbare woningen, met name starters- en seniorenwoningen
Zorg, welzijn en jeugdzorg betaalbaar en toegankelijk maken voor iedere burger
Aandacht voor arbeidsmigranten
Betere faciliteiten op en rondom het station en betere busverbindingen
Een ‘Groen Hillegom’, voorkomen van onnodige bomenkap en inzet op beplanting van groen en bomen
Inzet op zonnepanelen op daken, geen windmolens en zonneweides binnen Hillegom
Het belang van de Hillegommers staat voorop: stimuleren van burgerinitiatieven
Economie en toerisme, investeren in lokale projecten
Ondernemen, meer mogelijk voor ondernemers
Voorzieningen toegankelijk en betaalbaar voor alle inwoners

Kijk voor meer informatie op: http://www.bloeiendhillegom.eu of volg ons op
https://www.facebook.com/bloeiend.hillegom
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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. Zeker vanwege onze ligging waarbij veel georiënteerd is op Noord-Holland
(Haarlem/Haarlemmermeer). 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 en weten wat er in Hillegom leeft!
Veiligheid, handhaving waar nodig, prettig en veilig wonen in Hillegom
Bloeiend Hillegom heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Waar regels zijn, moet gehandhaafd worden. Dit
gebeurt te weinig wat een hoop irritatie tot gevolg heeft. Door proactief te handelen kan erger voorkomen
worden. Dit geldt vooral voor de jeugdproblematiek, waar wij er voorstander van zijn om al op de basisscholen
met voorlichting over vandalisme en criminaliteit te beginnen. Een uitbreiding van het aantal wijkagenten en
Boa’s is wenselijk. Behalve een preventieve werking heeft de wijkagent een signalerende en toezichthoudende
rol en kunnen Boa’s ingezet worden voor handhaving. Het gebruik van vaste en mobiele camera’s op plaatsen
waar veel criminaliteit voorkomt, juichen wij toe.
Verkeersveiligheid, meldpunt onveilige verkeerssituaties
Er zijn diverse knelpunten binnen Hillegom waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Bloeiend
Hillegom wil een meldpunt voor onveilige verkeerspunten. Vaak hebben inwoners en gebruikers van het
verkeer meer inzicht in de onveiligheid dan de uitvoerende beleidsmedewerkers. Vanuit de knelpunten willen
wij komen tot oplossingen en daardoor meer veiligheid in het verkeer creëren. Tevens willen wij inzetten op het
beperken van de huidige hoeveelheid verkeersborden. Onderzoek wijst uit dat het te veel gebruik van
verkeersborden juist leidt tot verkeersonveiligheid door afleiding, onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid.
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Ouderen, eenzaamheid bestrijden
Nederland vergrijst, zoals dat ook in Hillegom het geval is. Van ouderen wordt verwacht dat zij zo lang als
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Veel ouderen hebben hier ondersteuning bij nodig, vanuit de WMO (Wet
maatschappelijke ondersteuning) of door de inzet van mantelzorgers. Ook eenzaamheid is helaas een thema
dat veel ouderen treft. Bloeiend Hillegom wil de WMO betaalbaar houden door dit op een andere wijze te
organiseren. Tevens willen wij de adempauzeregeling voor mantelzorgers uitbreiden. Een fatsoenlijke regeling
om even afstand te kunnen nemen van de zorg van een dierbare is wat Bloeiend Hillegom betreft op zijn plaats.
Wij vinden dat initiatieven die eenzaamheid bestrijden volwaardig ondersteunt moeten worden, bijvoorbeeld
de inzet van fietsmaatjes en de belangenverenigingen voor ouderen.
Behoud van bollengrond en historisch centrum en het verwezenlijken van een aantrekkelijke haven
De bollenteelt is het uithangbord van voor onze regio. Het zorgt voor een aantrekkingskracht in het toerisme en
biedt veel mensen werk. Wij hechten er dan ook waarde aan om eersteklas bollengrond te beschermen en niet
open te stellen voor woningbouw. Ook de historie van ons dorp vinden wij van grote waarde. Wanneer het nu
gaat om karakteristieke bollenschuren of gebouwen met historische waarde, willen wij dit graag behouden. Het
is wel van belang om te zorgen voor een bescherming die tijdig wordt ingezet. Indien er naar historische panden
niet wordt omgekeken, raken ze onherstelbaar beschadigd zoals bij het Java-gebouw het geval was. Bloeiend
Hillegom zet daarom in op gemeentelijke druk om panden te behouden, net zoals bij Villa Santwijck. Wij maken
graag gebruik van de diverse verenigingen die de expertise hebben op dit terrein, zoals de ‘Vrienden van oudHillegom’ en het ‘Cultuur Historisch Genootschap’ (CHG). Bloeiend Hillegom is initiatiefnemer voor een
aantrekkelijke haven. Wij steunen burgerinitiatieven om te komen tot een watersportvereniging en willen
investeren in een haven met de juiste voorzieningen. Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke haven
midden in het centrum een meerwaarde heeft voor ons dorp.

Evaluatie en verbetering afvalbeleid en meldpunt openbare ruimte
Er is veel te doen om afvalscheiding. Het in 2021 geïntroduceerde systeem leidt tot onvrede bij een groot aantal
burgers. Dat restaval ingeperkt moet worden vanwege de hoge kosten die dat anders met zich meebrengt, is
een feit. Toch denken wij dat het huidige systeem beter kan, waarbij het serviceniveau meer is afgestemd op de
behoefte van de burger en waarbij de toename van zwerfafval beperkt kan worden. Hiervoor maken wij ons
sterk. Wij vinden dan ook dat het afvalbeleid met inbreng van burgers geëvalueerd moet worden en waar
mogelijk aangepast en verbeterd. Wij willen uitbreiding van de openingstijden van Openbare Werken. Tevens is
Fixi, het meldpunt van de openbare ruimte vaak een bron van ergernis. Ook hier zien wij mogelijkheden tot
verbetering. Een evaluatie met inbreng van burgers staat dan ook op onze agenda!
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Communicatie en informatie, de burger dient geïnformeerd te zijn bij veranderingen
Regelmatig worden burgers verrast door ingevoerd gemeentelijke beleid. Het weghalen van kleine speeltuintjes
is daar een voorbeeld van. Bloeiend Hillegom wil dat burgers op tijd betrokken worden. Burgers kunnen op die
manier meedenken over de gevolgen van het beleid. Zo blijft de burger betrokken en kan het gemeentelijk
beleid op een breder draagvlak rekenen.
Financiën van Hillegom, geen lastenverhoging voor de burger
Bloeiend Hillegom wil alleen uitgeven wat echt noodzakelijk en financieel verantwoord is, omdat de gevolgen
van de coronacrises nog onduidelijk zijn. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt wat Bloeiend Hillegom
betreft 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.
Bloeiend Hillegom vindt dat de gemeente te snel geld uitgeeft voor onderzoeken waarvan de uitkomst door al
aanwezige informatie bekend is, zoals onder andere een onderzoek naar verkeersmobiliteit. Wij vinden dat een
onnodige uitgave en zien liever dat dit wordt besteed aan zaken die echt nodig zijn.

Wonen, uitbreiden van het aantal betaalbare woningen, starters- en seniorenwoningen
Bloeiend Hillegom is voor uitbreiding van het aantal woningen in Hillegom, met name wanneer het gaat om
betaalbare woningen voor starters en senioren. Er valt de nodige winst te behalen door het benutten van
inbreilocaties en door creatief om te gaan met leegstaande (kantoor)panden. Wij zijn voor de uitbreiding van
starterswoningen (zowel huur- als koopwoningen) en willen ook dat jongeren de mogelijkheid krijgen om in
Hillegom te kunnen blijven wonen. Bloeiend Hillegom wil kijken naar een andere manier van bouwen op de
schaarse ruimte die er is: meer de hoogte in. Wij denken hierbij aan maximaal 3 hoog, met grotere/ruime
balkons, zodat toch iedereen een ‘buiten’ heeft. Parkeren onder de woningen, zodat de buitenruimte
beschikbaar blijft voor groen. Jongeren hebben recht op een toekomst in hun eigen Hillegom! Ook vinden wij
dat senioren meer de mogelijkheid moeten krijgen om naar een generatiebestendige woning te kunnen
verhuizen. Hierdoor wordt de doorstroming gestimuleerd en voorkom je dat ouderen/alleenstaande in grote
woningen blijven wonen. Wij zetten daarom in op de realisatie van meer seniorenwoningen.
De Triangel is zeker geen uithangbord voor Hillegom wanneer 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 eersteklas bollengrond behouden en hier niet op bouwen!
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Zorg en welzijn en jeugdzorg betaalbaar en toegankelijk voor iedere burger
Door de invoering van de Participatiewet zijn grote delen van zorg en welzijn bij de gemeente komen 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, met name wanneer het de
jeugdzorg betreft. Sinds de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente met de daaraan
gekoppelde bezuinigingen, blijkt de ondersteuning aan deze doelgroep niet adequaat en komen jongeren op
wachtlijsten, terwijl directe hulp nodig is. Door lokaal zaken in te regelen 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 jongeren. Wij vinden
het daarnaast van belang dat het voorzieningenniveau voor alle inwoners, zowel jongeren als ouderen, op peil
blijft. Door de invoering van een vaste eigen bijdrage voor onder andere huishoudelijke ondersteuning wordt de
WMO onbetaalbaar. Door te zoeken naar manieren om de WMO betaalbaar te houden en het serviceniveau op
peil te houden kunnen wij de zorg garanderen die nodig is. Dit kan onder andere door het creëren van
algemene voorzieningen. Ook willen wij minder regels en een duidelijk meldpunt voor iedereen die hulp of
ondersteuning nodig heeft. De start van ‘voorieder1’ is een eerste aanzet hiervoor.
Aandacht voor arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol binnen onze lokale economie. Bloeiend Hillegom vindt dat er
blijvend aandacht moet zijn voor fatsoenlijke tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en daarbij te
handhaven op woon- en verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen. Toezicht en handhaving is hard
nodig om een goede huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Wij vinden het belangrijk dat
arbeidsmigranten eerlijke huurprijzen betalen en niet worden uitgebuit. Het is belangrijk om het juiste adres
van in Nederland verblijvende arbeidsmigranten officieel te registreren en hier een goede controle op te
hebben.
Vervoer en bereikbaarheid, betere faciliteiten op en rondom het station en betere busverbindingen
Het station in Hillegom wordt zeer intensief gebruikt. Bloeiend Hillegom is voor uitbreiding van parkeerplaatsen
bij het station. Hierdoor wordt de parkeerdruk van omwonenden verlaagd en het aantrekkelijk gemaakt voor
onze inwoners om over te stappen op de trein. Ook een betere veiligheid op en rond het station vinden wij
belangrijk. De voorzieningen op het station laten behoorlijk 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. Tevens wil Bloeiend Hillegom voldoende fietsenstallingen en abri’s bij elke bushalte. Veel
inwoners hebben baat bij een betere busverbinding met Noord-Holland. Een goede verbinding naar het Spaarne
Gasthuis en naar Hoofddorp/Schiphol vinden wij noodzakelijk. Ook willen wij veilige en comfortabele
fietspaden. Door de intrede van de elektrische fiets zijn veel van de huidige fietspaden te smal wat de
verkeersveiligheid niet ten goede komt. Wij denken dat door eenvoudige ingrepen, op korte termijn,
verkeersknelpunten op een goede manier opgelost kunnen worden, zoals een andere indeling van de kruising
van de N207/N208 die de doorstroom kan bevorderen.
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Milieu en Groen, inzet op zonnepanelen op daken, geen windmolens en zonneweides binnen Hillegom.
Voorkomen van onnodige bomenkap en inzet op beplanting van groen en bomen
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 een
bijdrage aan moet leveren. Wij vinden dat de bomenkap beperkt moet worden en waar mogelijk meer (bomen)
geplant moeten worden, het liefst in samenspraak met omwonenden. Ook laten wij de aarde graag netjes
achter voor de komende generaties. Daarom willen wij vol inzetten op zonnepanelen op daken. Gezien de
negatieve effecten van windenergie en aantasting van het landschap door zonneweides zijn wij tegen het
plaatsen van windmolens en zonneweides. Daar komt bij dat er tal van technologische ontwikkelingen zijn op
het gebied van energietransitie en deze ontwikkelingen niet stilstaan. Nu investeren in windenergie zou op
korte termijn weleens de verkeerde keuze blijken te zijn. Liever volgen wij de ontwikkelingen van een minder
schadelijk alternatief.
Het belang van de Hillegommers staat voorop, stimuleren van burgerinitiatieven
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, cultuur, monumentaal erfgoed en
accommodaties en voorzieningen. Kortom: behouden waar wij trots op zijn. Daarnaast hechten wij waarde aan
een dorpskern met een historische uitstraling, evenals een aantrekkelijk centrum en gratis parkeergelegenheid
behouden. Tevens willen wij mogelijkheden creëren voor tijdelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld pop-up stores
om leegstand te voorkomen.
Burgers hebben vaak goede inbreng ter verbetering van de buurt waarin zij wonen. Een goed voorbeeld hiervan
is het Julianapark. Wij vinden het belangrijk dergelijke initiatieven te ondersteunen. Wij willen de politiek
dichterbij de burger!
Economie en Toerisme, Hillegom als aantrekkelijke gemeente
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 van winkels. Bloeiend Hillegom vindt dat de
ondernemers en de gemeente hierover in gesprek moeten blijven. Hillegom kan trots zijn op het predicaat
‘bollendorp’. Het is dan ook van belang 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. Bloeiend Hillegom vindt dat de gemeente onnodig veel geld besteed aan
gezamenlijke projecten met andere gemeenten, zoals de economische agenda. Hillegom betaalt het volle pond,
maar krijgt daar weinig voor terug. Liever steken wij deze gelden in lokale projecten waar onze inwoners
daadwerkelijk baat bij hebben.
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Ondernemen, meer mogelijk voor ondernemers, zoals vestiging van de Aldi op de Weerlaan
Ondernemers moeten minder bureaucratie ervaren. Bloeiend Hillegom is voorstander van het ‘ja-mits-principe’.
Kijken wat mogelijk is voor ondernemers in plaats van een afwijzing op bestaand beleid. Een goed voorbeeld is
het verzoek van de Aldi om zich te mogen vestigen binnen het pand van de firma Van Roon op de Weerlaan. Het
beleid bepaalt dat detailhandel geplaatst moet worden in het centrum, echter gezien de parkeerfaciliteiten en
de verkeersveiligheid blijkt de Aldi op een zeer ongunstige locatie te liggen. De verkeersveiligheid bij de locatie
op de Weerlaan is uitermate geschikt. Bloeiend Hillegom is er dan ook voorstander van om af te wijken van
beleid ten behoeve van verkeersveiligheid. Hierbij houden wij rekening met de wens van burgers voor het
vestigen van detailhandel buiten het winkelgebied, mits dit natuurlijk goed is onderbouwd. Bloeiend Hillegom
wil een bredere inzet van de bedrijfsfunctionarissen, op die wijze kunnen ondernemers beter betrokken en
ondersteunt worden met beleidskwesties die van invloed kunnen zijn op het ondernemen. Ook is Bloeiend
Hillegom voorstander van de inzet van lokale ondernemers bij gemeentelijke projecten.
Voorzieningen, cultuur, sport en recreatie, investeren in een nieuw complex bij SDO
Hillegom kent veel goede 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 culturele – en/of sportactiviteiten
moeten wel de mogelijkheid krijgen om toch mee te kunnen doen. Bloeiend Hillegom ondersteunt activiteiten
die gericht zijn op gezondheid en bewegen. Het huidige beleid en de inzet van Buurtsportcoaches zijn daar een
voorbeeld van evenals de mogelijkheden voor buitensport via fitnessapparaten.
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 heeft de Haven een verloederde uitstraling gekregen.
Wij ondersteunen het initiatief om te komen tot een watersportvereniging die de haven kan gaan beheren.
Bloeiend Hillegom wil de mogelijkheden onderzoeken voor een beweegbare overkapping van het
openluchtzwembad, zodat het bad zelfs bij slechtere weersomstandigheden gebruikt kan worden. Wij zijn voor
een vernieuwing van het huidige SDO-complex samen met andere verenigingen die hier goed in passen, zoals
de Jeu de Boules en de boogschietvereniging.
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Onze kandidaten:

1. Ria Heemskerk

2. Maarten Dijkshoorn

3. Kyra Scholtens

4. Ben Mense

5.Robbert Janssen

6. Rijk Vonk

7. Jan Woltjer

8. Stefan Janssen

9. Yolanda van Heemskerk

10. Anja Couzijn

11. Pieter Damen

12. Bas Vledder

13. Jan Vledder

14. Sebastiaan van der Knijff

15. Huub van ’t Pad Bosch

Kijk voor meer informatie op: http://www.bloeiendhillegom.eu of volg ons op
https://www.facebook.com/bloeiend.hillegom
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