
GroenLinks Hillegom 
Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

Geachte voorzitter, college, collega raadsleden en andere toehoorders,

Ook van ons de Algemene Beschouwingen op de begroting 2023. 
Een begroting die feestelijk en in jubelstemming werd gebracht, een sluitende 
begroting met een ruime reserve. Een aankondiging die stemt tot optimisme bij het 
lezen.

Maar als je de begroting leest in het licht van onze grootste uitdagingen, kom je 
bedrogen uit.

Armoede speelt ook hier in Hillegom. We horen over verschillende vormen van 
armoede: de werkende arme, energiearmoede, menstruatiearmoede. En verschillende
initiatieven die de problemen adresseren. Hoewel het mooi is om te zien hoe de 
aandacht hierop gevestigd is, geloven wij dat we structurele oplossingen moeten 
bieden. We leunen hiervoor nu grotendeels op het rijk, maar als gemeente kunnen we 
ook zeker iets betekenen.

- Versneld isoleren van woningen, met name huurwoningen en woningen van 
mensen die nu het zwaarst getroffen worden door de energiecrisis. De 
verduurzaming gaat te traag, er is geld beschikbaar. Dat moet nu snel worden 
ingezet.Hiertoe zullen we een oproep doen aan het college.

- het aanbieden van schoollunches aan alle kinderen en op alle basisscholen. Wij 
vragen het college onderzoek te doen naar een ondersteuningsfonds om voor de 
ouders die dat nodig hebben dit aanbod ook toegankelijk te maken. Hiermee 
bereiken we twee doelen. 
- Arme kinderen die nu met honger rondlopen worden 1 keer per dag voorzien in 

een gezonde lunch, liefst warm
- Alle kinderen krijgen een goede lunch en leren gezonde eetgewoontes aan. 

Belangrijk voor de toekomst van onze volgende generaties.

Om gezonder te leven moet er ook meer bewogen worden. We moeten de kinderen 
achter hun schermpjes vandaan krijgen. En niet alleen de kinderen. De speeltuintjes 
die momenteel worden aangelegd worden enthousiast ontvangen. Toch is er ruimte 
voor verbetering, vooral aanbod voor alle leeftijden, ook de oudere jeugd en 
volwassen laat nog te wensen over. 
Recent hoorden we in ons raadsspreekuur een voorstel van een jonge inwoonster, 
initiatieven als deze steunen wij van harte. Hiertoe zullen we dan ook zeker oproepen. 
Maar er kan meer, wij denken dat de begroting hier meer ruimte voor moet bieden.

Onze kinderen worden geconfronteerd met nog een bedreiging: de verkeersveiligheid. 
De directeuren van onze scholen vertelden vrijwel unaniem over de angst voor 
ongelukken rondom de school. Hiervoor moeten snel maatregelen getroffen worden. 
We denken hierbij op de korte termijn met name aan tijdelijke verkeersmaatregelen 
rondom het IKC Vossepark, de inzet van verkeersbrigadier en het aanleggen van 
zebrapaden op de routes naar de scholen. Maar ook de verlaging van de maximum 
snelheid op de Wilhelminalaan naar 30 km/u. We verbazen ons dat dit pas voor 2025 
op de begroting staat, moeten we echt eerst nog drie jaar wachten op een ongeluk? 
Dit moet echt veel eerder.
Want wandelen en fietsen moet in ons dorp de meest logische manier zijn om van A 
naar B te komen. En als je buiten het dorp wil komen, moet daarvoor ook openbaar 
vervoer beschikbaar zijn.
In dit kader vragen wij uw aandacht voor het terugbrengen van de dienstverlening van
de trein op meerdere tijden waaronder het hele weekend, van een halfuursdienst naar 



een uursdienst. Waarom staan we daarvoor niet met elkaar op de barricades? We 
maken ons wel druk over de aanleg van autowegen, maar onvoldoende druk over de 
afname van deze voorziening die weer meer mensen de auto injaagt. Het aanbod aan 
treinreizen moet op zijn minst op het oude niveau terug, het aanbod busreizen moet 
verbeteren. 

En dan vragen we ook uw aandacht voor de woningmarkt. Vooral de betaalbare 
woningen in dit dorp komen we tekort. Zo is het saldo aan sociale huurwoningbouw 
van Stek tot 2030 slechts 24 woningen. We slopen bijna net zo veel woningen als we 
aanbouwen. Met de enorme tekorten en lange wachtlijsten lijkt is een saldo van 24 
onvoorstelbaar, we moeten meer en sneller gaan bouwen om aan de vraag te voldoen.
Ook daar zien we in de begroting weinig aandacht voor, wij stellen voor dat we hier 
steviger op in gaan zetten. Een prima bestemming voor onze reserve, meer mensen 
een betaalbare woning kunnen bieden.
En als we bouwen, doen we dat zo duurzaam mogelijk. En zoals eerder gezegd, 
versnellen we ook het verduurzamen van de rest van deze woningen.

Dan komen we dus bij het laatste te adresseren probleem, de klimaat crisis. De 
duurzaamheidsstrategie gaat ons niet snel genoeg dat mag duidelijk zijn. Maar naast 
de grote vraagstukken zijn er ook kleine acties die een positieve bijdrage kunnen 
leveren. Wij stellen voor om nog dit jaar te starten met een ‘dichte deuren beleid’ voor
de winkels in ons dorp. Door de open deuren verliezen we onze dure en zeldzame 
energie. Wij vragen het college nog dit jaar een dit beleid uit te rollen in 
samenwerking met de nieuwe ondernemersvereniging. Want de winter komt eraan. 
De ondernemers kunnen nu de financiële gevolgen van de energiekosten niet dragen, 
maar ook in de zomer en de volgende winters blijft het belangrijk duurzaam met 
energie om te gaan. 
Het viel ons ook op dat er in ons dorp terrasverwarmers op de terrassen verschijnen. 
Ook hier zijn wij om dezelfde redenen geen voorstander van. We roepen de wethouder
op om hier ontmoedigingsbeleid voor te ontwikkelen in gesprek met de 
ondernemers.d

Genoeg grote problemen om te adresseren, waar we graag ook met de collega’s over 
van gedachten wisselen. Hoe wenden we onze budgetten aan om ook deze het hoofd 
te bieden. Dank u wel.


