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WAT VINDT U VAN HEERLIJK HILLEGOM?!
Praat mee op de wijkavond!
Hillegom is een heerlijk dorp om in te wonen! In ieder geval dat vinden de burgemeester en wethouders.
Wat vindt u van Hillegom? Wat maakt Hillegom nu zo heerlijk? Waar geniet u van? Wat moet meer
aandacht krijgen? En misschien heeft u al een tijdje een goed idee en wilt u dat eens bespreken?

Uitnodiging

Programma

Op woensdag 10 juli bezoekt het
college van burgemeester en wethouders
wijk Meer en Dorp 3.

19.30 Welkom door burgemeester
Arie van Erk

Huisstijlhandleiding
Huisstijlhandleiding
Huisstijlhandleiding
2009
2009
2009

Intro door leerlingen van de
Hillegomse muziekschool

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar
met natuurlijk een heerlijk Hillegoms
gebakje!

1 11
1

In gesprek met de burgemeester
en wethouders met koffie en een
heerlijk Hillegoms gebakje

U bent van harte welkom in
R.K. Basisschool de Leerwinkel,
Thorbeckelaan 40.

21.30 Afsluiting

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM!
Burgemeester en wethouders

Anne de Jong

Fred van Trigt

Arie van Erk

Karin Hoekstra

Jan van Rijn
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WIJKBEZOEKEN COLLEGE HILLEGOM
Praat mee op de wijkavond!
Het college van Hillegom bezoekt het komende jaar de wijken van Hillegom. Tijdens die gesprekken wil
het college horen van inwoners hoe zij denken over hun wijk. Bent u niet in de gelegenheid om de
wijkbijeenkomst te bezoeken, dan kunt u opmerkingen ook mailen naar gemeente@hillegom.nl of via
Facebook.com/hillegom.
Na de wijkbijeenkomst ontvangt u een flyer met daarin de belangrijkste opmerkingen en eventueel acties.
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IN DE
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MELD HET MET FIXI

Wijkregisseur

In Hillegom hebben we sinds kort ook
twee wijkregisseurs. Heeft u een goed
idee om uw wijk te verbeteren? Een idee
waar u zelf of samen met buurtbewoners
mee aan de slag wil? Vraag de
wijkregisseur om advies! Deze avond
stellen wij ons graag aan u voor.

Een lantaarnpaal stuk? Een stoeptegel scheef?
Ligt er zwerfafval of veel hondenpoep in uw
straat? Meld het aan de gemeente via Hillegom.nl/
fixi. Dat kan ook via de gratis app (iOS of Android).

GAT IN DE WEG?
Huisstijlhandleiding
Huisstijlhandleiding
MELD HET MET FIXI
2009
2009

1 12

Gat in de weg? Meld het met Fixi!

Wij helpen u graag om uw idee
concreet te maken en op te starten.
Door u bijvoorbeeld te voorzien van
voorbeelden, tips en adviezen, financiering
te zoeken of in contact te brengen met
andere partijen. Elk initiatief begint met
een idee.
Er is veel denkbaar. Het maakt niet uit of
uw idee groot of klein, langdurig of kort
is. Als u daadwerkelijk uw schouders
ergens onder wil zetten komen wij u
helpen. U kunt ons bereiken via
l.massaro@hltsamen.nl of
m.vanderweijden@hltsamen.nl.
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