
Verkiezingsprogramma
Gemeenteraadsperiode 2022-2026. 

Samen sterker verder.
Hillegom



Een programma van niet 
praten maar poetsen. Een 

programma van doorpakken 
in plaats van dralen.




Beste kiezer,  

Met gepaste trots presenteren wij ons ‘spoorboekje’ voor de 


Gemeenteraadsperiode 2022-2026. 


Een periode waarin wij met voldoende steun van u hopelijk weer deel 


uit gaan maken van het college. Deze ambitie hebben wij. 



VVD Hillegom komt hiervoor met een duidelijk programma zoals u van 


ons gewend bent. Een programma van niet praten maar poetsen. Een 


programma van doorpakken in plaats van dralen. Hierop kunt u ons 


als betrouwbare partner aanspreken. 



VVD Hillegom is er klaar voor. 



We bevelen ons ‘spoorboekje’ warm bij u aan. 


Samen sterker verder.
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Samen sterker verder.

VVD Hillegom wil met liefde en aandacht omgaan met alle wijken in Hillegom. In dat verband moet de focus op een zo groot mogelijke groene inrichting liggen. Dit vereist 

op zijn beurt een flexibele omgang met herbestemming van bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, kantoren en winkels. Waar het onze gezellige dorpskern betreft, moet er 

natuurlijk ten allen tijde rekening worden gehouden met commerciële belangen. Kort samenvattend kiest VVD Hillegom dus voor een gerichte groei. Dat we daarbij ook 

zuinig zijn op onze prachtige open gebieden staat als een paal boven water. Grootschalige nieuwbouw past niet in dat plaatje. VVD Hillegom is daar dus tegen.

Actiepunten:

 Bouwen op inbreilocaties en het vrijhouden van bollenvelden zijn wat ons betreft ook de komende raadsperiode speerpunten van beleid. Als het aan VVD Hillegom 

ligt, zoekt de gemeente de komende jaren actief naar locaties waar het bouwen van een gevarieerd areaal woningen daadwerkelijk een verbetering van de 

besteding van de grond is. Er zijn prachtige (bedrijfs-)terreinen in Hillegom die roepen om herbestemming.   

Voorbeelden hiervan zijn: het terrein van de Draka, Koelhuis Hillegom, Het Krochtplein, de locatie Van der Schoot aan de Pastoorslaan en een aantal perfecte plekken 

in Noord Hillegom. Hier zien wij vele kansen voor nieuwbouw.  VVD Hillegom wenst de komende jaren optimale aandacht voor alle woningzoekenden

 Starters en jonge gezinnen, maar ook alleenstaanden, zitten te springen om betaalbare woonruimte. Ook doorstromers en zeker het groeiend aantal senioren in 

Hillegom zijn andere categorieën waarvoor extra inspanningen vereist zijn. Alleen met bouwen en nog eens bouwen is de verstopte woningmarkt vlot te trekken. Het 

realiseren van kleine(re) appartementen voor starters en alleenstaanden hoort daarbij.

 Bouwen tot maximaal 6 hoog op de genoemde inbreilocaties moet vanwege de beperkte ruimte in Hillegom in de toekomst daarom mogelijk worden gemaakt.

 VVD Hillegom houdt zich de komende raadsperiode aan de gemaakte afspraken voor goedkope woningen. Daarbij passen tevens maatregelen om de voorraad 

goedkope koopwoningen ook voor de 2e en daaropvolgende kopers te behouden. 
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Samen sterker verder.

Het is van het grootste belang dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid is er immers geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Hillegom veilig 

kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Veiligheid is naar onze mening evenwel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 



VVD Hillegom vindt dat ingezetenen op veiligheidsgebied best een beroep mogen doen op de overheid. Zij hebben ook de plicht er zelf voor te zorgen dat hun directe 

omgeving veiliger wordt c.a. veilig blijft. Door met z’n allen in eenduidige samenwerking op te trekken gaan we overlast tegen. 



We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. 


De heersende mentaliteit is (eerst) praten met (notoire) overtreders. VVD Hillegom noemt dit de ‘aai over je bol’-methode. Dit zou juist een beleid van ‘wie niet horen wil 

moet maar voelen’ moeten worden.

Actiepunten:

 Structureel € 100.000,- per jaar extra aan jongerenwerk om de jeugdoverlast aan te pakken in de gemeente. De gemeenteraad controleert of de besteding van dat 

geld adequaat gebeurt en stuurt waar nodig financieel bij.

 Investeren in bestrijding drugsgebruik en handel op de Hillegomse scholen is van essentieel belang. VVD Hillegom gaat in de nieuwe raadsperiode een voorstel 

indienen om deze preventieve en waar nodig repressieve middelen daadwerkelijk toe te passen.

 Regelmatige controles door de politie moeten deel uit gaan maken van dit pakket. 


Iedere vorm van drugs verbieden op de openbare weg en hiervoor dwangsommen en	gebiedsverboden opleggen. De politie en buitengewoon 

opsporingsambtenaren   (boa’s) worden in navolging van wat ze in het kader van het anti-drugsprogramma op	scholen doen, tevens verantwoordelijk voor deze 

daadwerkelijke handhaving en worden dus zichtbaarder op straat. Het aantal boa’s en (het liefst) wijkagenten worden hiertoe uitgebreid. 
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Samen sterker verder.

 De gemeente zet daarnaast particuliere beveiligers in om de jeugdoverlast te bestrijden tijdens de avonduren en in de weekenden en mocht dat nodig zijn 


7 x 24 uur.  Cameratoezicht in het centrum wordt uitgebreid. Op plekken buiten het centrum die door de politie worden aangemerkt als ‘risicovol’ komen permanent 


camera’s te hangen. De mogelijkheid tot preventief fouilleren (zonder waarnemers) wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen

 Hardere aanpak van overlast door hardrijdend verkeer door middel van regelmatige (dus niet steekproefsgewijs) trajectcontrole op bijvoorbeeld de Wilhelminalaan, 


      Weeresteinstraat en Leidsestraat (maar ook elders in Hillegom) mag in dit actieplan vanzelfsprekend niet ontbreken

 Het creëren van een lokaal meldpunt ‘Overlast en Criminaliteit’ is één van de speerpunten waar onze fractie de komende periode een meerderheid voor zal proberen 

te krijgen. 
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Samen sterker verder.

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers dan gaat het goed met de gemeente en de 

werkgelegenheid en wordt er door de burger meer besteed. Dit is weer goed is voor de lokale economie.  De Coronacrisis heeft Hillegomse bedrijven, (zelfstandige) 

ondernemers maar ook de overige ingezetenen hard geraakt. Daarom wil VVD Hillegom dat de gemeente alle burgers een hart onder de riem steekt en waar dat kan in 

de post-coronatijd blijft ondersteunen. 



VVD Hillegom biedt volop ruimte voor de innovatieve en duurzame bollensector. Een beleid dat het ondernemersklimaat in Hillegom met structureel vernieuwende 

faciliteiten bevordert, juichen wij van harte toe en zullen we middels het indienen van verbetervoorstellen nieuwe ideeën en suggesties zoveel mogelijk helpen stimuleren. 

Waarbij we de deur ook openzetten voor Hillegomse ingezetenen. Inwoners met vernieuwende ideeën worden gestimuleerd om met plannen te komen die de fractie kan 

oppakken. 

Actiepunten:

 Het toestaan van kleinschalige detailhandel van bollenboeren c.q. de winkelverkoop bij het bedrijf

 Het stimuleren van het watertoerisme door het verbeteren van vaarwegen en de aanleg van opstapplaatsen. Het creëren van ontzorgende faciliteiten voor de	

pleziervaart. Om deze faciliteiten te bekostigen moeten aanmeer- en ligtarieven dan	wel havengeld worden geïntroduceerd.

 Het creëren van een adequaat wegsleepbeleid in het geval van illegale vaartuigen

 Startende ondernemers faciliteren door een begrotingssubsidie beschikbaar te stellen van 1 miljoen euro. Als startups daadwerkelijk de lokale economie stimuleren 

komen zij in aanmerking voor deze subsidie.

 Het opzetten van een ondernemershuis waarin startups voor zeer lage tarieven hun bedrijf kunnen opzetten. Zo’n accommodatie kan tevens een ontmoetingsruimte 

voor jonge en creatieve ondernemers worden.

 Het blijvend stimuleren van ondernemers die terrassen en gezelligheid kunnen brengen in ons centrum.

 De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. 
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Samen sterker verder.

VVD Hillegom zoekt in dit dossier nadrukkelijk naar een totaaloplossing. Inwoners hebben echt behoefte aan normaal woon-werk verkeer en zeker niet aan files. Het 

zware verkeer van bedrijven moet bediend worden met een veel betere ontsluiting. Dan geniet iedereen weer van veilige wegen en rustige straten.  De Provincie en de 

Bollenstreek gemeenten zoeken al naar oplossingen. VVD Hillegom vindt dit proces te lang duren. We willen het tempo verhogen en doorpakken. 

Actiepunten:

 Het stimuleren van (elektrisch) fietsen, ook over langere afstanden. Het aantal gebruikers van de diverse vormen van langzaam verkeer dat op de fietspaden wordt 

toegelaten, stijgt de komende jaren zienderogen. Daarom moeten de routes zowel in als buiten onze gemeente qua breedte worden aangepast

 Bij herinrichting van wegen en straten dienen verkeersborden, als onderzoek aantoont dat ze overbodig zijn, te worden verwijderd uit het straatbeeld. Dat creëert 

duidelijkheid voor de weggebruikers en vermindert het aantal irritaties over dit straatmeubilair. Verkeersdrempels die niet noodzakelijk zijn, moeten worden verwijderd. 

Dat bevordert de doorstroming

 Verbetering van de Oost-West verbindingen voor autoverkeer en openbaar vervoer. Waarbij alle mogelijkheden verkend moeten worden. VVD Hillegom ziet een qua 

rijstroken verdubbeling van het laatste stuk van de N207 inclusief een nieuwe bredere Elsbroekerbrug als een potentiële optie om de doorstroming te verbeteren.

 Het liefst zien we een tunnel op de plek waar de N207 de Ringvaart kruist. 
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Samen sterker verder.

 Langs de Wilhelminalaan (noordzijde) moet eindelijk eens begonnen worden met de aanleg van een dubbelzijdig fietspad. De noodzaak is al lang en breed 

aangetoond. VVD Hillegom vindt dat er in dit dossier veel te lang wordt getreuzeld. Het is de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen

 VVD Hillegom zal eventuele initiatieven om voor senioren en minder validen op te komen door middel van een lokale belbus regeling, dan wel uitbreiding van de 

regeling die HOZO al heeft, van harte ondersteunen.
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VVD Hillegom is en blijft een warme voorstander van een terugtredende lokale overheid die efficiënt is ingericht. Een overheid die ervoor zorgt voor dat het 

huishoudboekje op orde is. Een overheid die geen belastinggeld besteedt aan zaken waarvan niet 100 procent bewezen is dat die ten goede komen aan de Hillegomse 

bevolking. En dus streng controleert of dat ook daadwerkelijk gebeurt en ingrijpt waar dat niet het geval is. Wat willen we daarvoor doen?



Door de exorbitant stijgende huizenprijzen haalt de gemeente veel meer OZB op dan geraamd. VVD Hillegom wil dat de burgers van deze meevaller ook een graantje 

meepikken en dat kan naar onze mening door een structurele verlaging van de OZB. VVD Hillegom zet daarom de komende jaren in op een 10% vermindering daarvan 

voor huiseigenaren. Verhoging van de overige belastingtarieven is voor ons alleen bespreekbaar wanneer de noodzaak ontegenzeggelijk is aangetoond. En dan nog 

gaan we hoogstens akkoord met een inflatiecorrectie.

Actiepunten:

 Ondernemingen hebben last van grote regeldruk en bureaucratie. VVD Hillegom wil	deze bureaucratie aanpakken en overbodige regels terugdringen.

 Nieuwe plannen moeten betaald worden door het schrappen van oud beleid.

 De gemeente is geen bank en daarom kijken wij kritisch naar subsidies en leningen.

 Hillegom wordt ondersteund door één gezamenlijke ambtelijke organisatie die ook Lisse en Teylingen ondersteunt. De HLT-organisatie kost de belastingbetaler veel 

geld. Ons is ingefluisterd dat HLT na jaren, die door het dagelijkse bestuur nog steeds als ‘aanloopperiode’ wordt bestempeld nog steeds niet optimaal functioneert

 VVD Hillegom wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de efficiency van de organisatie. Een gedegen en onafhankelijk onderzoek is een middel daartoe.

 De ‘verbonden partijen’, niet zelden subsidie slurpers, moeten toekomstig veel  strakker worden aangestuurd om efficiënter te werken. Ook met hen moeten heldere 

afspraken worden gemaakt.

 Wij willen zoveel mogelijk onderzoeksopdrachten voortaan in eigen huis te houden in plaats van uit te besteden aan peperdure adviesbureaus die toch alleen maar 

bezig zijn telkens opnieuw het wiel uit te vinden

 Wij zijn voor het behoud van Hillegom als zelfstandige gemeente.

 Omdat er ook in Hillegom bestuurlijke fouten worden gemaakt, pleiten wij in plaats daarvan voor het instellen van een onafhankelijke ombudsman/vrouw, waar burgers 

en bedrijven terecht kunnen met klachten en wensen. 

10

Hillegom



VVD Hillegom is zuinig op ons klimaat. Er wordt nationaal en internationaal hard gewerkt om de CO2-uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan. Er 

zijn landelijk afspraken gemaakt voor duurzame energie. Elke dag leren we iets nieuws en worden er nieuwe technieken ontdekt. VVD Hillegom staat open voor nieuwe 

oplossingen en wij volgen het landelijk beleid. Hillegom hoeft wat ons betreft echter niet het voortouw te nemen inzake rigoureuze oplossingen. Onze grond is schaars en 

daar moeten we zuinig mee omgaan. Hillegom is te klein voor grootschalige zonneweides en windparken.



Net als u willen wij een goede toekomst voor onze (klein)kinderen. Wij zijn het aan hen verplicht om dit met verstand te doen. VVD Hillegom blijft zich ook de komende 

raadsperiode gemotiveerd voor dit ideaal inzetten. Kiezers kunnen wat dit betreft op ons rekenen.

Actiepunten:

 Wij zijn groot voorstander van een aanzienlijke vergroting van het aantal zonnepanelen op daken van particuliere woningen en bedrijfsaccommodaties. Wat dit betreft 

is er in onze gemeente nog een wereld te winnen

 De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Als ondernemers- en middenstandspartij zullen wij 

haalbare bestuurlijke initiatieven daartoe van harte steunen. Om bewoners en ondernemers te stimuleren hun woningen c.q. accommodaties energiebesparender en 

duurzamer te maken stellen wij voor om uit de gemeentelijke reserve eenmalig 5 miljoen euro te bestemmen voor deze goede zaak.

 Uiteraard koopt Gemeente Hillegom producten en diensten duurzaam en circulair in zodra die effectief bijdragen aan de lokale economie en het milieu. 

Vanzelfsprekend krijgen Hillegomse ondernemingen, als de wettelijke mogelijkheden dit toestaan, daarbij voorrang.

 VVD Hillegom wil de burgers op duurzaamheidsgebied niet onnodig op kosten jagen, zonder goed alternatief. We willen daarom vooralsnog niet meewerken aan het 

van het gas afhalen van hele wijken. Gas is voor nu nog een betrouwbare energiebron. Voorstellen voor een biomassacentrale keuren wij ten zeerste af. Dit levert teveel 

fijnstof op in de lucht

 En over hout gesproken: VVD Hillegom wil dat tenminste wordt onderzocht of en op welke plek in Hillegom nog in goede staat verkerende bomen staan, welke op enig 

moment weg moeten, tijdelijk ‘op te slaan’ om ze daarna te herplanten op locaties waar zij wel welkom zijn. Een soort bomenbank dus

 Wellicht valt er in combinatie met zonnepanelen op daken ook te denken aan groene daken. Dit zorgt voor verkoeling, betere wateropvang en het zijn welkome 

plekken voor vogels, vlinders en bijen. 
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Vroeg of laat krijgen wij allemaal met zorg te maken. Goede betrouw- en betaalbare onderdelen van zorg zijn daarbij onontbeerlijk. Het liefst dichtbij huis zodat het 

weinig aanpassingen vraagt aan ons dagelijks leven. Wat is de koers die VVD Hillegom op dit essentiële beleidsterrein de komende raadsperiode wil gaan varen? 

Actiepunten:

 Hillegommers blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer comfortabele woningen waar je goed oud kunt 

worden en variaties van woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen zoals Knarrenhofjes. Zo kun je als senior inwoner met ondersteuning zelfstandig blijven 

wonen en dat vergroot ook nog eens de zogenaamde sociale cohesie.

 Mensen komen, zeker op gevorderde leeftijd, graag bij elkaar. De coronaperiode heeft dit hier en daar op schokkende wijze aangetoond. Helaas zijn er in de huidige 

samenleving, ook binnen Hillegom, nog te veel mensen die op de één of andere manier niet bij elkaar kunnen komen. Het gevolg hiervan is eenzaamheid; mensen 

worden uit het oog verloren. Dit scenario moet met alle ter beschikking staande middelen worden voorkomen.

 Het instellen van 1 centraal telefonisch meldpunt voor vragen op het gebied van welzijn en eenzaamheid kan bij laatstgenoemd probleem helpen. Het creëren van een 

dergelijke voorziening is wellicht een betere methode om eenzame mensen beter in beeld te krijgen en hen bij te staan om hun problemen op te lossen

 Als andere remedie tegen eenzaamheid streeft VVD Hillegom naar het lokaal ter beschikking hebben dan wel creëren van ontmoetingsruimten die specifiek voor en 

door ouderen worden gebruikt. Het nu voor andere sociaal en culturele doeleinden gebruikte Plein 28 aan het Henri Dunantplein mag wat ons betreft weer een echt 

ouderenhonk worden.

 Wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn dan moet Gemeente Hillegom ofwel een bestaand pand aankopen om als ouderenaccommodatie te functioneren of hiervoor 

nieuwbouw realiseren. Het Senioren Podium moet als erkend en deskundig ouderenadviesorgaan permanent bij besluitvorming worden betrokken

 VVD Hillegom wil een Dokterspost in de Bollenstreek of de mogelijkheid scheppen dat Hillegommers gebruik kunnen maken van de dokterspost Spaarne Gasthuis in 

Hoofddorp.
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 VVD Hillegom wil werk gaan maken van de wachtlijsten in de gezondheidszorg.




 Het terugdringen van voor cliënten irriterende bureaucratie en eilandjescultuur bij uitvoerende partijen is hiervoor een must. Het kan allemaal eenvoudiger. 

Hillegommers verdienen snellere en passende zorg. Nu worden zij soms horendol van instanties die niet of onvoldoende waarmaken waarvoor zij zijn ingehuurd. Deze 

‘van het kastje naar de muur’ cultuur moet een halt worden toegeroepen

 In de Gemeente Hillegom wonen ruim 6.500 mantelzorgers. En dit aantal groeit. Vanwege het gebrek aan professionele krachten in de zorg zijn, dikwijls familieleden, 

in toenemende mate noodzakelijk om sommige van de zorgtaken op vrijwillige basis over te nemen. Daar moet, vinden wij, een structureler gebaar van erkenning 

tegenover staan. VVD Hillegom streeft in dat verband naar een gemeentelijke ondersteuning voor deze vrijwilligers die adequaat inspeelt bij hun persoonlijke vraag. 

 Mantelzorgers worden wat ons betreft voortaan duurzaam beloond met een door de Gemeente Hillegom beschikbaar te stellen zorg- c.q. kortingspas die zij lokaal 

en naar eigen wens kunnen gebruiken. Lokale ondernemers kunnen met zo’n pasjessysteem meedoen waardoor het te besteden bedrag iets omhooggaat. Op deze 

wijze steunen wij de mantelzorgers maar ook de lokale ondernemers.
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 Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, biedt de overheid hulp. Wanneer er sprake is van kindermishandeling moet daar direct op 

geacteerd worden! Hulp bieden moet in onze ogen zo dicht bij huis mogelijk worden geboden zodat jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien en ouders hen ook als 

dusdanig kunnen (blijven) opvoeden. 

 Het zonder bureaucratie adequaat verlenen van preventieve hulp en nauw(er) samenwerken tussen betrokken organisaties is essentieel en voorkomt dat ouders c.q. 

verzorgers verstrikt raken in regeltjes en door de bomen het bos niet meer zien.

 Problemen bij kinderen en gezinnen moeten daarom zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. Sociale (lokale)wijkteams, huisartsen (praktijkondersteuners) en scholen 

hebben hierin een cruciale rol. Onze partij wil nadrukkelijk meedenken en meewerken om één en ander soepeler te laten verlopen

 VVD Hillegom wil voorts inzetten op het versterken van de expertise in de lokale teams.  We gaan ons uiterste best doen om de soms maandenlange wachtlijsten in de 

jeugdzorg aan te pakken. Door, zoals wij reeds hebben betoogd, niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin (toepassen van de gezinsgerichte 

aanpak) kan er van dossier tot dossier maatwerk worden geboden

 De werkdruk is, moeten wij helaas constateren, ook in de jeugdzorg veel te hoog. 


 VVD Hillegom is daarom een verklaarde voorstander van vereenvoudiging en schrappen van tijdrovende administratieve verplichtingen voor medewerkers.                         

Dat verlaagt de werkdruk en leidt tot minder ziekteverzuim en dus kostenbesparing.              

 De Gemeente Hillegom moet in onze ogen de regie naar zich toetrekken wanneer zorgaanbieders naar elkaar wijzen en er plekken te kort zijn. Dit mag niet ten koste 

gaan van hardwerkende jeugdzorgwerkers! 
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 VVD Hillegom juicht het toe dat er in deze mooie gemeente volop sprake is van initiatieven die lichaam en geest van de bevolking gezonder willen maken. Een 

uitbreiding van activiteiten in het kader van Healthy Hillegom en Hillegom in beweging heeft om die reden onze warme support

 Sportverenigingen hebben naast een sportieve rol ook een belangrijke sociale rol in de Hillegomse samenleving. Daarom vindt VVD Hillegom dat er ruimte moet 

blijven voor verenigingen om ook sociale activiteiten te kunnen organiseren. Daarbij is het ook belangrijk dat sportcomplexen goed bereikbaar en veilig zijn voor jong 

en oud

 Sport verbindt mensen en daarom vindt VVD Hillegom het belangrijk dat de verenigingen ook de ruimte krijgen om sociale activiteiten of evenementen te kunnen 

organiseren. VVD Hillegom helpt dan ook graag bij het organiseren van promotieactiviteiten in bijvoorbeeld het centrum om onze sportverenigingen meer onder de 

aandacht van de inwoners te brengen

 VVD Hillegom ziet graag dat jongeren met elkaar in contact komen door het beoefenen van een sport. Daarom is het van essentieel belang dat de sportcomplexen in 

Hillegom goed bereikbaar zijn voor jongeren en dat de vereniging een prettige en fijne plek is om met elkaar te sporten.

 Verenigingen zijn voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers die zich willen inspannen voor hun vereniging. Voor grote verenigingen zoals SV Hillegom of HTC 

Hillegom is het altijd een uitdaging om elk jaar weer vrijwilligers te vinden die de vereniging verder kunnen helpen. Om bovenstaande punten te realiseren, zijn 

vrijwilligers essentieel en daarom denkt VVD Hillegom graag mee met deze verenigingen om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken

 VVD Hillegom vindt dat het tempo bij het realiseren van een nieuwe gezamenlijke accommodatie nabij sportcomplex Zanderij voor de Jeu de Boules Club, de 

boogschietvereniging en korfbalvereniging SDO drastisch moet worden verhoogd. Deze drie verenigingen wachten al veel te lang op een goede oplossing voor hun 

huisvestingsproblemen

 Wij vinden het verder van het grootste belang dat onze gemeente blijvend kan bouwen op een rijk cultureel leven. De Stichting Cultuurbeleving Hillegom en het goede 

werk dat zij verrichten is slechts één voorbeeld van deze rijkdom.

 Vanzelfsprekend hoort daar een goed kunstbeleid bij. Met goed bedoelen we ‘goed voor de gehele bevolking’ en niet alleen voor een élitegroep(je). Kunst is immers 

van ons allemaal.
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Samen sterker verder.
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