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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026

De mensen van BBH
kenmerken zich door hun

uiteenlopende achtergronden
en leeftijd. Zij zetten zich met
hart en ziel in voor ons dorp. 

U kunt ze dan ook overal 
tegenkomen en altijd aanspreken. 
Zij waarderen het wanneer u hen 

wijst op zaken die beter
geregeld of opgepakt

moeten worden.
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HOE ONZE 
GEMEENTE 

ERUIT ZIET IN DE 
TOEKOMST BEPALEN 

WE SAMEN. 
DE GEMEENTE HEEFT 
GEEN STEM ... U WEL !

Ook onze gemeente 
moet een bijdrage leveren 
aan het oplossen van een 
aantal landelijke en regionale
vraagstukken. 
Ons verkiezingsprogramma
is dus niet in beton gegoten.
Wanneer er zich nieuwe inzichten 
voordoen, zal BBH daarvoor de ogen
niet sluiten maar daarnaar handelen. 

Wie
zijn
wij ?

♥BBH

www.bbh-
hillegom.nl

Groot:	



SAMEN STERKER = BBH

WAAROM HILLEGOMMERS OP 16 MAART 2022 BBH STEMMEN ?

WIJ DOEN WAT WE BELOVEN

Vier jaar geleden
zijn bijna 9600 Hillegommers

gaan stemmen. Ruim 3500 van
die kiezers hebben op BBH 

gestemd. Dat deden ze niet voor 
niets. Bij ons staat namelijk altijd 
het belang van onze inwoners en 

bedrijven centraal. Wij zijn niet 
links of rechts. Dat is niet meer 

van deze tijd. Elk vraagstuk
vraagt namelijk om een 

onafhankelijke lokale 
belangenafweging.

In deze folder
kunt u de speerpunten lezen

waar BBH zich de komende jaren
voor gaat inzetten. Wij zijn al bijna
50 jaar een zelfstandige, toekomst -
gerichte en onafhankelijke politieke 

partij in onze mooie gemeente. Dus geen 
eendagsvlieg. Al 8 jaar zijn wij veruit de 
grootste partij in onze gemeenteraad.

Ook zijn wij met Anne de Jong en
Jan van Rijn vertegenwoordigd in

het college van burgemeester
en wethouders.
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DIT HEEFT BBH DE
AFGELOPEN JAREN
GEREALISEERD:

 Gemeentelijke financiën op orde gebracht

 Bijna geen stijging van de gemeentelijke 

belastingen en hondenbelasting afgeschaft 

 Nieuwbouw van basisscholen en 

Fioretticollege

 Ons centrum fors opgeknapt en aantrekkelijker 

gemaakt

 Grote woningbouwprojecten voorbereid en 

opgestart (Vossepolder, Ringoevers, Elzenhof/

Bloemswaard, Jozefkerk en Tuindorp/SIZO)

 Meer groen langs doorgaande wegen en op 

rotondes

 Niet bezuinigd op subsidies aan 

vrijwilligersorganisaties en verenigingen

 Van Nispenpark, Hoftuin en Julianapark 

opnieuw ingericht

 Nieuwe accommodatie voor SV Hillegom en 

het sportpark opgeknapt

 Goede zorg en/of ondersteuning op maat  

voor iedereen

DIT ZIJN DE SPEERPUNTEN 
VAN BBH VOOR DE
KOMENDE JAREN:

 Geen stijging van gemeentelijke belastingen
 Eigen ontmoetingsruimte voor Vereniging 

van Senioren in ons centrum 
 Voorrang voor Hillegommers bij het 

toewijzen van huur- en koopwoningen bij 
nieuwbouwprojecten

 Meer betaalbare (huur)woningen maar niet 
op onze bollengronden

 Behouden dorpse karakter van ons centrum
 Haven opknappen en het aanzien verbeteren
 Blijven investeren in een schone en veilige 

woonomgeving
 Investeren in veilige trottoirs en fietsroutes 

door de hele gemeente
 Aanpakken huftergedrag in het verkeer en 

camerabewaking bij het station
 Blijven investeren in onze parken en het 

openbaar groen
 Huiseigenaren stimuleren om hun woningen 

te isoleren en zonnepanelen te plaatsen om 
zo hun energiekosten te verlagen

 Gemeentehuis meer op afspraak open in 
de avonduren en de gemeentewerf ook op 
zaterdagmiddag open

 Blijven ondersteunen van vrijwilligerswerk, 
mantelzorgers en het verenigingsleven

 Passende zorg en ondersteuning die aansluit 
bij de behoeften van onze (oudere) inwoners

 Vanuit de gemeente meer met dan over 
onze inwoners, bedrijven en instellingen 
praten

 Nieuwbouw voor basisscholen De Giraf en 
De Toermalijn in de wijk Elsbroek

 Voorrang voor lokale ondernemers bij 
gemeentelijke opdrachten


