
Hoewel wij gehoopt hadden op nét die extra zetel tijdens de afgelopen 

verkiezingen doen wij het met 3 zetels al best goed. We gaan in overleg met 

de BBH en CDA, maken afspraken met elkaar, en we gaan daarna gezamenlijk 

en trots aan het werk. 

 

Daaruit komt een open coalitieprogramma. Weliswaar is de basis van Bloeiend 

Hillegom, de BBH en het CDA, maar het biedt genoeg aanknopingspunten voor 

alle andere partijen. Dat houdt echter niet in dat ieder plan uiteraard zomaar 

goedkeuring kan vinden. Want wij als politiek dienen 2 zaken in het oog te 

houden. Het beheer over de centen en de besteding daarvan, maar ook het 

vertrouwen van de burgers houden en versterken. Als politiek partijen in 

Hillegom hebben wij immers ook maar 1 belang. Het belang van onze 

inwoners. En ook daar hoort soms teleurstelling bij. Dat is niet erg, zolang het 

maar goed uitgelegd en toegelicht wordt. En daar heeft een ieder zijn 

verantwoording in. Soms heb je succes, soms niet. Maar zoet en zuur maken 

een heerlijk gerecht. 

  

Het zoet zouden we de buffer van de algemene reserve kunnen noemen. Het 

zuur de veranderende, oncontroleerbare, en onbetrouwbare omgeving om ons 

heen. Dat geldt zowel lokaal, regionaal, landelijk en sinds afgelopen jaar 

wereldwijd. Dat dit consequenties heeft voor onze bewoners die wij nu nog 

maar beperkt kunnen overzien staat als een paal boven water. Soms moet je 

als gemeente direct antwoorden op de veranderende omgeving, soms is rustig 

blijven zitten en het aankijken welke kant het opgaat een beter advies. Daar 

zal Hillegom een balans in moeten vinden. De balans tussen oud en nieuw 

beleid, de balans tussen wat moet nu, en wat kan straks. 

 

Zo hebben wij gisteren informatie gekregen uit de gemeente Vught, waar een 

armoedecoördinator bezig is. Die brengt mensen en organisaties bij elkaar. En 

de eerste hulpaanvraag is daar vaak een eerste stap. Er worden verbindingen 

gemaakt en partijen werken daarin samen. Een zeer sympathiek idee en plan 

wat ook in uitvoering is. Wellicht kunnen we als Hillegom daar ons voordeel 

mee doen. Of sterker nog: misschien is het er al, maar zijn wij er nog niet 

bekend genoeg mee. 

 

De begroting die voorligt geeft in onze ogen een goede weergave van wat 

nodig is, voor nu en in de toekomst. En natuurlijk kan het ambitieuzer. Maar 

zoals gezegd voelen ook wij ons verantwoordelijk voor het geld van onze 



inwoners. En is een behouden vaart en reëel begroten belangrijk. Iedereen wil 

vooruit, want het kan altijd beter. Maar soms is het ook goed om terug te 

kijken. De trots op wat er bereikt is. Maar ook de trots van wat nog komt. Het 

behoud van het unieke karakter van de streek, maar je ogen niet sluiten voor 

de toekomst van Hillegom, de streek en Nederland als dat nodig is. 

  

Wat ons zorgen baart is de zorg. De uitgaven overschrijden het Rijksbudget, 

het Rijksbudget wordt gekort en gekort terwijl de gemeente meer zorg moet 

leveren. Een onmogelijk spagaat. Het komt voor in ieder aspect van de zorg. 

Of dit nu jeugdhulp, mantelzorg of leerlingenvervoer is. Wij hopen en 

verwachten dat preventie de sleutel is op dit dilemma. Het probleem is alleen 

dat je niet weet wat preventie oplevert, maar wel weet wat zorg kost. Maar 

ook het inzetten op de laagdrempeligheid voor hulp kan een oplossing zijn 

voor de alsmaar hoger uitvallende kosten.  

 

Hillegom is een prachtig dorp, waarin een hoop goed is gegaan. Maar ook 

fout. Als Bloeiend Hillegom hebben wij de handschoen opgepakt en willen wij 

de participatie naar een hoger niveau tillen. Vooraf duidelijk maken wat een 

ieders rol is. Waarin de meerderheid ook zijn stem heeft. Samen vooruit in een 

steeds veranderende omgeving. 

  

Maar ook zolang het mogelijk is een zelfstandige gemeente blijven met zijn 

eigen identiteit. Hard werken, met je poten in de klei, maar met een uitstraling 

op trots op te zijn. We hebben immers alles hier: een gevarieerd 

winkelcentrum, gratis parkeergelegenheid, fantastische restaurants waar je er 

zo 5 of 6 van op kunt noemen, zonder probleem. Een aantrekkelijk 

openluchtzwembad, uniek in de streek. Waar nog meer uit te halen is in onze 

ogen. We mogen voorzichtig stellen dat er zelfs een Olympisch Kampioen zijn 

eerste baantjes heeft getrokken. Of een bommetje van de duikplant heeft 

gemaakt. De mooiste skybox van Nederland bij SV Hillegom, een bruisend 

verenigingsleven. Een aantal prachtige parken die uitnodigen tot samenzijn en 

samen spelen en ontdekken. En ga zo maar door. 

  

De nu voorliggende begroting is in onze ogen in balans en wij wensen het 

college en raad veel wijsheid en plezier met het uitvoeren van deze begroting. 

 


