
Voorzitter, collega raadsleden en alle andere aanwezigen.

Net als de andere partijen hier in de gemeenteraad hoopte Bevolkingsbelangen Hillegom 
wederom op een goede uitslag op 16 maart. Dat is ons gelukt. De BBH heeft haar 8 raadzetels 
behouden. Vanuit onze kant ook de felicitaties aan D66 en Hart voor Hillegom met hun 
zetelwinst.

Als grootste partij hebben wij afgelopen week alle andere partijen uitgenodigd voor een 
verkennend en oriënterend gesprek in aanwezigheid van onze griffier.
Doel van deze gesprekken was om van alle partijen te vernemen wat zij voor de komende 
raadsperiode de belangrijkste items vinden die opgepakt en/of geïntensiveerd moeten worden 
en wat zij gelet op de verkiezingsuitslag een logische volgende coalitie in Hillegom zouden 
vinden.

Wij willen alle partijen danken voor de goede en inhoudelijke gesprekken die hierover zijn 
gevoerd.

Om tot een stabiele coalitie te komen maar ook gelet op de verkiezingsuitslag zijn wij als 
BBH van mening dat hiervoor drie partijen noodzakelijk zijn.

Uit de gesprekken die wij gevoerd hebben, is gebleken dat de meeste partijen van mening zijn 
dat het CDA -ondanks hun zetelverlies- een stabiele betrouwbare partij is en het logisch zou 
zijn als zij opnieuw zouden deelnemen aan een volgende coalitie. 
Als BBH vinden wij dat ook en wij nodigen het CDA dan ook van harte uit om de 
inhoudelijke gesprekken met ons aan te gaan om te komen tot een volgend coalitieakkoord.

Daarnaast zijn wij als BBH van mening dat recht gedaan moet worden aan de 
verkiezingsuitslag. BBH wil daarom -naast het CDA- dan ook graag Bloeiend Hillegom 
uitnodigen om met ons de vervolggesprekken aan te gaan om te komen tot een stabiele 
coalitie voor de komende raadsperiode.

Voorzitter,

Rest mij om van onze kant de hoop uit te spreken dat wij met alle partijen in onze 
gemeenteraad de komende jaren in een constructieve sfeer kunnen blijven samenwerken aan 
onze mooie gemeente. 
Als BBH zullen wij ons hier 100% voor inzetten ! Ik dank u wel.

.


