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#1  Fred van Trigt           #2  Karin Hoekstra

Hillegom
Kandidaten

#3  Kees Langeveld              #4  Jan Zwaan            #5  Jeanne Ruigrok

#18  Ton Schoonderbeek       #19  Nico Turk            #20  Hilary Selles

#15  Gert Jan van Dalen     #16 Jaap Möhle             #17 Wim de Bock 

#12  Jannie Kamerman       #13 Stephen Kil           #14 Marco van Trigt

#9  Ineke Diepeveen        #10  Stefan Koek                #11  Bert de Boer

#6  Jos Angevaare            #7  Frank Vrijburg              #8  Ada Noort

Hillegom Toekomstbestendig

  Energieneutrale gebouwen, klimaatneutraal wonen en werken 
  en elektrisch rijden stimuleren.
  Toekomstbestendig is ook, samenwerken in de regio om de 
  economie te stimuleren.
  De agrarische sector blijft van groot belang voor de streek. De 
  sector moet zich kunnen ontwikkelen om concurrerend te 
  blijven en de streek bloeiend te houden!
  De gemeente is dichtbij: servicegericht, digitaal, op afspraak en 
  zo nodig aan huis. 
  De Buurtregisseur weet wat er in de wijk leeft en ondersteunt 
  inwonersinitiatieven.
  De gemeentefinanciën staan onder druk maar het CDA gaat 
  zich er voor inzetten de voorzieningen in Hillegom op niveau te 
  houden en de gemeentelijke lasten met niet meer dan het 
  inflatiepercentage te laten stijgen.

Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond 
op en krijgen goed onderwijs

  Voor alle kinderen de mogelijkheid van een voorschoolse 
  voorziening.
  Het CDA wil versnelde nieuwbouw voor basisschool De Giraf.
  Onderwijs en Jeugd- en Gezinsteam werken nog nauwer 
  samen. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen zo vroeg 
  mogelijk de juiste zorg.
  Jongerenwerkers zijn vooral op straat en in contact met de 
  jongeren. Ze organiseren aansprekende activiteiten voor en 
  met jongeren.

www.cdahillegom.nl
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Gezellig winkelen en uitgaan: een gezellige en 
levendige Hoofdstraat

  Actie in de Hoofdstraat! Winkels en gezellige horeca met ruimte 
  voor terrassen in een nieuw ingerichte Hoofdstraat. In 
  aangrenzende straten meer ruimte voor wonen. 
  Het Henri Dunantplein wordt sfeervol ingericht met aandacht 
  voor parkeren en groen. Geen extra vierkante meters 
  winkelruimte op het Henri Dunantplein: er is al genoeg  
  leegstand.
  Wanneer de kans zich voordoet, de bibliotheek naar het  
  centrum verplaatsen. 

Veiligheid: Inwoners van Hillegom 

voelen zich veilig 

  Door zichtbare inzet op handhaving wordt veiligheid vergroot.
  Cameratoezicht bij het station en andere plaatsen die 
  overlastgevoelig zijn.
  Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt, bijvoorbeeld het 
  zebrapad op de Weerlaan bij de brandweer. 
  Veiligheid voor fietsers op de Wilhelminalaan.
  Overlast door jongeren voorkomen door intensieve en zichtbare 
  inzet van jongeren werk op straat.

Fijn wonen: een gevarieerd woningaanbod  

met voldoende ruimte voor groen

  Hillegom bouwt ook woningen met een betaalbare huur voor 
  ouderen, starters en jonge gezinnen. 
  De wijken worden groener en mooier, het fleurige groen langs 
  de N208 komt ook in de wijken.  Het onderhoudsniveau van 
  het groen wordt verbeterd.
  De wijk Meer en Dorp krijgt op twee plaatsen een groenimpuls: 
  locatie De Leerwinkel en locatie Hilmare 
  Het speeltuingebouw in de wijk Patrimonium wordt het 
  buurthuis van de wijk. 
  De Zanderij wordt niet bebouwd. Er zijn voldoende alternatieve 
  mogelijkheden.

Zorg voor wie dat nodig heeft

  Aandacht, ondersteuning en zorg dichtbij en op het juiste 
  moment voor inwoners die dat nodig hebben. Duidelijk is hoe je 
  aan zorg komt en wat de eigen bijdrage is.
  Armoede wordt bestreden.
  Het CDA wil € 100.000,- beschikbaar stellen voor initiatieven 
  die eenzaamheid tegengaan.

Bereikbaarheid: Hillegom is goed bereikbaar, 

met de fiets, lopend, de auto én het

openbaar vervoer

  Een goede en veilige doorstroming op 
  de wegen in en rondom Hillegom. 
  Bijvoorbeeld door een rotonde op de kruising  
  Leidsestraat - Olympiaweg, verbreding van het laatste stukje 
  N207 en verbetering van de noordelijke ontsluiting van de  
  Bollenstreek maar niet dwars door Hillegom!
  Een rechtstreekse busverbinding naar het Spaarne ziekenhuis 
  is heel wenselijk. 
  Een extra fietsverbinding naar Bennebroek 
  door de Oosteinderpolder.
  Uitbreiding parkeergelegenheid bij 
  het station om parkeeroverlast 
  te verminderen.

Ouderen kunnen meedoen 

  Betaalbare levensloopbestendige woningen voor 
  senioren dichtbij het centrum. Bijvoorbeeld op de locatie 
  van de oude Paulusschool, Groot Veenenburg en 
  de oude Boaz-school. Dichtbij is er ruimte voor 
  ontmoeting, een passend aanbod van 
  activiteiten en hulp bij zorgvragen.
  Trottoirs zijn goed begaanbaar voor 
  ouderen, ook met rollators 
  en scootmobiels.
  Het tarief voor de Regiotaxi 
  stijgt niet.
  Er worden aansprekende 
  activiteiten voor en door 
  ouderen georganiseerd.

facebook.com/cdahillegom twitter.com/cdahillegomwww.cdahillegom.nl info@cdahillegom.nl

Vitaliteit: Een gezonde leefstijl door sport, 

bewegen en aandacht voor gezondheid

  Hillegom daagt uit tot bewegen: veilige wandel- en fietsroutes, 
  ommetjes door de wijk en het groen, speelgelegenheid en 
  fitpleinen in elke wijk. Het speelveldje aan de 2e Loosterweg 
  wordt snel aangepakt.
  Inzet met ambitie op gezondheid. Hillegom wordt het gezondste   
  bollendorp!
  Het sport- en cultuurfonds komt er voor iedereen met een 
  kleine beurs.
  De accommodatie van sportvereniging SDO wordt een 
  multifunctionele accommodatie voor sport (SDO, Jeu de 
  Boules, handboogschieten) en 
  welzijn (kinderopvang, buurt, jongeren).
  De gymzalen aan de Mesdaglaan 
  en de Guido Gezellelaan  
  worden vervangen.


