


GroenLinks zorgt voor een menselijk, eerlijk en duurzaam 
Hillegom en dat doen we samen met jou. Waarin we alles 
eerlijk delen, voor een gezonde toekomst van ons én onze 
kinderen.



Dit is waar GroenLinks in Hillegom voor staat:

Meer betaalbare woningen

Samen energie besparen en opwekken

Meer ruimte voor groen, sport en spel

Meer en beter openbaar vervoer, veilig fietsen en wandelen

Goede ondersteuning voor onze inwoners op basis van vertrouwen

Besturen doen we samen met jou!

In dit verkiezingsprogramma gaan we uitgebreider in op deze speerpunten. Het team van 
GroenLinks zet zich vol in om deze speerpunten te realiseren. Op de foto van links naar 
rechts: Renate Damo, Hilde de Hoog, Kevin van Eeuwijk, Willy van der Veldt, Dick van  
Egmond en Boelo Meijer.



Wonen

Wonen is topprioriteit – GroenLinks haalt alles uit de kast om iedereen  
passende woonruimte te kunnen bieden. Denk daarbij aan:

• Bij alle woningbouw moet 1/3 sociale huur zijn, 1/3 bestaan uit betaalbare koopwoningen 
(maximaal 250.000 euro) en middeldure huur (tot € 1.000);

• Passende woningen voor senioren om doorstroming te bevorderen (dat wil zeggen:  
woningen met een passende prijs, grootte en indeling).

• Wie in Hillegom een woning koopt tot 500.000 euro, moet er zelf in gaan wonen.
• Ruimte bieden voor alternatieve woonvormen zoals woon-zorgclusters, tiny houses en 

woongroepen



Duurzaamheid en Klimaat

Klimaatcrisis aanpakken: niet wachten tot morgen, maar nu doen wat nu 
kan. En dat doen we eerlijk, dat doen we samen en we houden het  
betaalbaar voor iedereen.

• Eerlijk: ook mensen met een kleine portemonnee kunnen profiteren van de  
energietransitie.

• Betaalbaar: GroenLinks zorgt dat de totale woonlasten van huishoudens met een lager  
inkomen niet stijgen als zij overstappen naar duurzaam opgewekte energie. Op deze  
manier voorkomen we zogeheten ‘energiearmoede’.

• Samen: Hillegom kan in zijn eigen duurzame energie voorzien. Ook dat doen we samen 
met jou. Het liefst betrekken wij daar iedereen bij. Zodat iedereen kan meepraten en  
meedoen. Maak ons op 16 maart sterk, zodat we als gemeente hierin het voortouw  
kunnen nemen door duurzame energie te stimuleren en mensen zo veel als mogelijk de 
zorgen uit handen te nemen.



Groene en Gezonde leefomgeving

Iedere Hillegommer heeft recht op een groene en gezonde leefomgeving, zowel in als  
buiten het dorp. Ons buitengebied bestaat voornamelijk uit bollengrond en is kostbaar. 
Toch moeten we ons bezinnen over hoe we daar in de toekomst mee willen omgaan. 

• Wij willen het karakteristieke landschap beschermen. GroenLinks is tegen verdere  
schaalvergroting.

• Wat GroenLinks betreft worden er geen woningen voor de regio  
gebouwd, maar voor Hillegommers: geen woningen voor de GOM maar voor Hillegom!

• Kenmerkende landschapselementen (zoals de Oude Beek) en gebouwen willen wij  
beschermen. Sloop zoals nu gebeurd is met het Java-gebouw, willen we daarmee  
voorkomen.

• Er komt een algemeen kapverbod voor bomen. Kappen kan alleen met een vergunning, 
die gekoppeld is aan de verplichting tot het onmiddellijk herplanten van bomen.

• In de woonwijken willen wij meer groen en meer speelruimte (niet minder maar meer 
speelplaatsen).

• GroenLinks stimuleert inwoners om hun tuinen te vergroenen en de gemeente geeft  
daarin het goede voorbeeld. Dit helpt om de gevolgen van klimaatverandering te  
beperken en zorgt voor verkoeling in versteende omgeving.

• Meer speelruimte, in de eerste plaats voor onze kinderen maar ook als ontmoetingsplaats 
voor buurtbewoners

• Oudejaarsviering zonder consumentenvuurwerk, maar met een door de gemeente  
georganiseerde vuurwerkshow en een feest voor de jongeren om de overlast op straat te 
verminderen.



Duurzaam en Veilig Bereikbaar

Voor GroenLinks is veilig verkeer een topprioriteit. Wij strijden hierbij voor duurzamere 
oplossingen.

• Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en uitbreiding van het openbaar vervoer.
• Bij het NS-station een bewaakte fietsenstalling en veel meer OV-fietsen.
• Een goede openbaar-vervoerverbinding met Schiphol, Hoofddorp en de ziekenhuizen
• Overal binnen de bebouwde kom gaat de maximum snelheid naar 30 km/u (of minder in 

bijvoorbeeld woonerven). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk voor busroutes.
• We willen bewoners bewust maken van de voordelen van een deelauto: die is goedkoper 

dan een eigen auto en daarmee minder auto’s in de straat.
• We zoeken naar slimme oplossingen om het vrachtverkeer uit ons centrum te weren 

(denk bijvoorbeeld aan distributiecentra aan de rand van Hillegom)



Besturen doen we Samen

GroenLinks vindt dat Hillegom een beter bestuur verdient dan het huidige. Wij zetten ons  
daarvoor actief in. 

• Een beter bestuur is een bestuur waarin de gemeenteraad  
onafhankelijk en kritisch de beleidsvoorstellen beoordeelt van het college van  
Burgemeester en Wethouders en even onafhankelijk en kritisch de uitvoering volgt van 
het beleid door datzelfde college van B&W.

• GroenLinks wil alle inwoners betrekken bij het maken van nieuwe plannen en de  
uitvoering daarvan. Het gaat immers om jouw dorp, om jouw leefomgeving, dus jouw  
mening telt. Er zijn veel manieren om jou erbij te betrekken en die gaan wij gebruiken.

• Mochten er ooit plannen komen om Hillegom te laten fuseren met andere gemeenten: 
GroenLinks is daar sterk tegen. Zo’n fusie vergroot alleen maar de afstand tussen het  
bestuur en de inwoners. Dat is onwenselijk want wij willen die afstand nu juist verkleinen.



Ondersteuning op basis van Samenwerking, Solidariteit 
en Vertrouwen

GroenLinks streeft naar vooral menselijke zorg: dat is zorg die uitgaat van 
samenwerking, solidariteit en vertrouwen.

• Voorkomen is beter dan genezen. Als het aan ons ligt, komt er meer aandacht voor  
jongerenwerk en preventie. Niet alleen via de GGD, maar ook via scholen en verenigingen.

• Bij jeugdhulp is het belangrijk dat zorgverleners kunnen doen waar ze goed in zijn: zorg 
verlenen. Minder achter de computer hoeven zitten, meer in contact met cliënten. De 
zorgvraag is daarbij belangrijk, niet het beschikbare geld. Uitgangspunt voor GroenLinks is 
dat ieder Hillegoms kind op tijd de zorg krijgt die het nodig heeft.

• Als Hillegommers ergens problemen mee hebben, dan kijken we altijd naar de  
onderliggende oorzaken en zullen deze in samenhang oppakken. 



De digitale wereld

De gemeente heeft de beschikking over steeds meer gegevens van de inwoners. 

• We willen een loket Digitale Zaken openen waarmee inwoners eenvoudig inzicht kunnen 
krijgen in alle gegevens die de gemeente over hen bezit. Dit loket is zowel digitaal als  
fysiek toegankelijk.

Veiligheid

Regels die niet of niet consequent worden gehandhaafd, zijn zinloos. Daarom pleit  
GroenLinks voor het uitbreiden van het aantal BOA’s die vervolgens ook zichtbaar  
aanwezig zijn.

• Vooral de handhaving van verkeersregels moet een hoge prioriteit krijgen. Dat geldt zeker 
voor het handhaven van de maximum snelheid en optreden bij fout parkeren.

• Het bezit en gebruik van illegaal vuurwerk willen wij het hele jaar actief bestrijden.



Werk en inkomen

Door de Toeslagenaffaire kan iedereen zien wat voor verwoestend effect armoede en 
schulden kunnen hebben. Armoede is een oorzaak van veel andere problemen. Het  
aanpakken hiervan heeft dan ook onze prioriteit. 

• Met alle betrokken instanties willen we vooral werken aan het voorkomen van schulden. 
Door een vroege signalering van oplopende schulden kunnen we mensen sneller en beter 
helpen.

Onderwijs

Goed onderwijs geeft ieder kind een goede start. GroenLinks vindt diversiteit in het  
onderwijsaanbod belangrijk en zal dat ook actief onder steunen.

• Een school moet voor elk kind een veilige plek zijn, zonder geweld of pesten. Daarom 
moet elke school een anti-pestbeleid hebben en een vertrouwenspersoon voor de  
leerlingen. 

• Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over diversiteit en mensenrechten en over de 
gevaren van pesten en discriminatie.

• GroenLinks zet zich in voor gezonde schoolgebouwen en groene schoolpleinen.


