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Algemeen: 
 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 maakt duidelijk dat onze 
inwoners iets anders willen. Wij, de VVD, Bloeiend Hillegom, de PvdA en D66 gaan dat 
uitvoeren. Met behoud van het goede, maar wel anders. 
 
Wij handelen optimistisch en pragmatisch. Niets is onmogelijk, maar ook niet alles is 
mogelijk. We voeren vooral uit en volgen daarbij bestaand beleid. Nieuw beleid ontwikkelen 
we beperkt. Alleen als dat echt nodig is. We willen geen stagnatie, maar progressie. Geen 
oponthoud, maar vooruitgang. 
 
Communicatie met onze inwoners vinden wij belangrijk. Wij willen hen nog actiever en in 
een eerder stadium bij de uitvoering betrekken en met hen samen het beleid maken. We 
richten ons op iedereen en niet alleen op doelgroepen. Iedereen doet mee.  
 
Wij willen ons werk niet alleen goed doen, maar ook concrete resultaten laten zien. We 
doen dit vooral vanuit bestaand beleid en met de beschikbare middelen. Bezuinigingen 
vanuit het rijk zijn geen aanleiding voor verhoging van de Onroerend Zaak Belasting.  
 
Speerpunten voor ons zijn: 

 Communicatie / interactie met onze inwoners 
 Realiseren van woningbouwplannen 
 Verbeteren bereikbaarheid door middel van  de Noordelijke Ontsluitingsweg 

Greenport 
 Uitvoeren van het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan 
 Verbeteren van de bereikbaarheid van het NS station 
 Stimuleren van  bedrijvigheid 
 Versterken van het centrum 
 Het minimaal handhaven van het huidige voorzieningenniveau 
 Uitbreiding van handhaving 
 Veiliger woonomgeving / herinrichting park Elsbroek en Hoftuin  
 Samenwerken met de vijf bollengemeenten 
 Klantgerichte dienstverlening met moderne middelen 
 Slimme en slanke organisatie 
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Programma 1 – Ruimte 
 
Wonen: 
De vitaliteit van Hillegom is leidend. Uitgangspunt daarbij is het bouwen van woningen en 
niet meer de groei naar 23.000 inwoners.  We realiseren 1500 woningen in de periode 2010 
– 2020 op de locaties uit de Structuurvisie Hillegom 2008 met uitzondering van de locatie 
Pastoorslaan. Deze  uitleglocatie is in deze raadsperiode niet aan de orde. De Structuurvisie 
thema wonen 2009 – 2013 voeren we uit. 
We volgen nadrukkelijk de ontwikkelingen in de Westflank van de Haarlemmermeer en 
stemmen onze bouwplannen hierop af. We gaan hierover met de buurgemeenten in 
gesprek. 
Met de bouwplannen sturen we op een evenwichtige bevolkingsopbouw. We bouwen 
krimpbestendig, rekening houdend met toe – of afname van doelgroepen. 
We stimuleren en faciliteren hoogwaardige bouwplannen van derden in de vorm van 
bestemmingswijzigingen en / of financieel. 
Nieuwe bedrijfsmatige ontwikkelingen op het bedrijfsterrein Hillegommerbeek stimuleren 
we niet. Het gebied is in de toekomst geschikt als woningbouwlocatie. 
We voeren het plan Hillegom-Noord uit. Dit plan behelst de herbestemming rond de wijk 
Patrimonium van bedrijven en sportvelden naar woonbestemming. 
We voeren de vergunningsprocedures voor de nieuwbouw van een moskee uit. Bloeiend 
Hillegom kan daarin haar eigen standpunt innemen, maar respecteert een bij meerderheid 
genomen besluit daarover. 
 
Bereikbaarheid: 
Wij willen meewerken aan de realisatie van de aansluiting op het wegennet in de 
Haarlemmermeer aan de noordkant van Hillegom, de zogenaamde Noordelijke Ontsluiting 
Greenport (NOG). 
Wij verbeteren de ontsluiting van het NS station voor het Openbaar Vervoer en autoverkeer 
door een weg vanaf de Beeklaan ten westen van de spoorlijn. Daar leggen wij ook 
parkeerplaatsen aan. 
We voeren het Hillegoms Verkeer en Vervoerplan uit.  
 
Economie en bedrijvigheid: 
De evaluatie van het Masterplan Centrum vertalen we in het bestemmingsplan. We willen 
ruimere mogelijkheden voor horeca in het centrum. We ondersteunen de lokale 
ondernemersvereniging IRH (Initiatiefrijk Hillegom) bij het vormen van een 
ondernemersfonds. 
Wij werken actief mee aan het herontwikkelen van leegstaande bedrijfspanden door 
bestemmingswijzigingen. De bestaande structuurvisie en afspraken binnen de Greenport 
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Ontwikkelingsmaatschappij zijn daarbij de vertrekpunten. Wij wegen de economische 
belangen daarbij af tegen de belangen van omwonenden.  
Wij stimuleren de ontwikkeling en het behoud van kenniscentra in de regio. We streven 
daarbij naar een onderscheidende positie voor Hillegom.  
Wij bevorderen recreatie en toerisme door het ondersteunen van initiatieven van “Beleef de 
Bollenstreek” en Hillegom Promotie (HIPRO). 
 
Milieu: 
Wij zijn actief binnen het CROS om de overlast als gevolg van vliegtuiglawaai voor Hillegom 
te beperken. 
Op het gebied van duurzaamheid bepalen we samen met de regio op welk niveau wij daarin 
willen werken. We hanteren daarbij het programma van het ministerie van VROM. 
 
Programma 2 – Maatschappij 
 
Onderwijs:  
Het bestaande beleid voeren we uit. Behoud en uitbreiding van de onderwijsvoorziening en 
koppeling met het bedrijfsleven blijven actiepunten.  
 
Sport, Kunst en cultuur: 
De sportvisie en de cultuurnota zijn de komende jaren leidend. We staan positief tegenover 
initiatieven om de bibliotheek naar het centrum te verplaatsen, maar ondernemen hierin 
zelf geen initiatieven. We behouden onze cultuurhistorische bebouwing door het vaststellen 
van beschermde dorpsgezichten. 
 
Arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning: 
Het bestaande beleid op het gebied van de WMO wordt voortgezet en uitgevoerd. We 
hebben bijzondere aandacht voor de inzet van medewerkers vanuit de WSW. 
Bij een scenario van 10% minder inkomsten vanuit het gemeentefonds blijft ons 
subsidiebeleid ongewijzigd. Wel maken wij in dit kader heldere prestatieafspraken. Wij 
richten ons bij ondersteuning niet alleen op probleemgroepen, maar ook op positieve 
deelnemers aan de samenleving.  
 
Volksgezondheid: 
We voeren het bestaande beleid uit.  
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Programma 3 – Veiligheid en handhaving 
 
Veiligheid: 
We willen een directer contact met onze politie over inzet en maatregelen ter bestrijding 
van criminaliteit en onveiligheid. Wij verkennen de mogelijkheid tot het opzetten van 
Burgernet in Hillegom dan wel de regio.  
 
Handhaving: 
We zetten in op uitbreiding van de handhaving door de BOA’s (bijzonder 
opsporingsambtenaar). Daartoe breiden we de formatie uit met 0,5 handhaver.  
De bestaande regelgeving, in bijzonder die op het gebied van hondenbezitters, gaan we 
strikt handhaven. We zetten de BOA’s in op tijden en plaatsen waar het hard nodig is. We 
maken onze handhaving voor onze inwoners duidelijk zichtbaar. 
De bestuurlijke boete willen we van kracht laten worden. De opbrengst daarvan zetten we 
in op handhaving.  
De openbare ruimte richten wij in conform het keurmerk veilig wonen. Voor bedrijven 
hanteren we het keurmerk veilig ondernemen. 
 
Programma 4 – Beheer openbare ruimte 
 
Infrastructuur: 
Wij brengen het aantal snelheidsremmers in de vorm van verkeersdrempels terug. In 
algemene zin mag dit niet ten koste gaan van parkeerplaatsen noch van de veiligheid. 
Bij de inrichting van wegen geven we daar waar mogelijk prioriteit aan het langzame 
verkeer. We volgen daarbij de landelijke normen (de CROW norm). 
 
Groen: 
We gaan investeren in het park Elsbroek en de Hoftuin. Dit vooral uit het oogpunt van 
veiligheid en leefbaarheid. 
 
Riolering: 
We nemen de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan deel 3 voortvarend in 
uitvoering. We monitoren de uitgaven en passen de hoogte van de rioolbelasting aan bij 
verminderde uitgaven. 
 
Afval 
Het nieuwe beleidsplan op het gebied van afval voeren we uit. 
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We handhaven de huidige kwaliteitsnorm van dienstverlening aan de inwoners op het 
terrein van beheer en onderhoud buitenruimte en de afvalinzameling op onze eigen 
gemeentewerf. Onder die voorwaarde en de eerder vastgestelde voorwaarden voeren we het 
eerder genomen besluit tot het uitbesteden van Openbare Werken buitendienst uit. 
 
Programma 5 – Inwoner en bestuur 
 
Bestuur: 
De communicatie met onze inwoners gaan we veranderen. Nog meer dan voorheen zoeken 
we in een vroegtijdig stadium onze inwoners op om hen te betrekken bij het maken van 
plannen en het uitvoeren ervan. Het accent verschuift van informatie naar participatie. 
Daartoe zetten we naast de bestaande ook eigentijdse middelen in. 
Daarnaast blijft ook tijdige, actuele en volledige informatie van groot belang om te laten 
zien wat we doen. Ook daar zetten we extra op in. 
 
We ronden de ingezette organisatieontwikkeling af en faciliteren deze. Regiefunctie en 1e 
overheidsloket zijn daarbij de uitgangspunten.  We kiezen voor een effectieve organisatie 
die pragmatisch opereert en gebruik maakt van wat al bestaat. We borgen kennis en 
kwaliteit in onze organisatie. 
We communiceren actief over onze dienstverlening en bieden extra mogelijkheden door het 
maken van afspraken met onze inwoners . We peilen de behoefte van onze klanten en 
passen  ons concept daarop aan. We blijven investeren op het verbeteren ervan via het 
klantcontactcentrum. 
We volgen het rijksprogramma over het verminderen van regeldruk en lastenverlaging. 
 
Samenwerking: 
De samenwerking zoeken we vooral binnen de Bollenstreek en in bijzonder met de 
gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Kwaliteit, verminderen van 
kwetsbaarheid en kostenbeheersing zijn daarin de belangrijkste doelen. 
Wij zijn ons bewust van onze unieke ligging op het grensgebied van twee provincies en 
tussen het oude en nieuwe land. We zijn verplicht daarbij grensoverschrijdend te kijken en 
kunnen dat ook. Wij verstevigen onze relaties met de Haarlemmermeer en Zuid -
Kennemerland.  
 
De Onroerend Zaak Belasting verhogen we niet. We gaan uit van 100 % kostendekking voor 
de afvalstoffen- en de rioolheffing. We handhaven het huidige financiële beleid met als doel 
Hillegom financieel gezond te houden. Ook na deze raadsperiode. 
 
Wij gaan er voor ! 
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Voor akkoord:   Hillegom, 22 april ’10 
 
Namens de VVD: 
 
 
 
 
------------------    ----------------------   
 
Jan van Griensven     Aleid Ringelberg    
 
 
Namens Bloeiend Hillegom: 
 
 
 
 
------------------------   ------------------------- 
 
Wil van Aken      Ria Heemskerk – Rekké 
 
 
Namens de PvdA: 
 
 
 
 
-------------------------   --------------------------- 
 
Gerrit Kleijheeg     Annemieke van Dijk 
 
 
Namens D66: 
 
 
 
 
------------------------   ---------------------------- 
 
Carmen van der Hoff     Theo Adamse 


