
De Fiets en de gemeenteraadsverkiezingen in Hillegom 

Algemeen:  

De meeste partijen noemen en roemen in hun verkiezingsprogramma’s het fietsverkeer, 
want dat vinden ze van belang voor schoolgaan, werkverkeer, toerisme, gezondheid en 
milieu. Dat het bestaande fiets- en wandelpadennetwerk verder verbeterd moet worden en 
veiliger ingericht, wordt dan ook breed onderschreven. 

Concrete speerpunten: 

Groen links 

1. Naast de traditionele fiets meer e-bikes en speed-pedelecs. Daar moet meer ruimte 
voor komen. 

2. Meer goede en veilige (rode) fietspaden, bv. Langs de Pastoorslaan en de 1e 
Loosterweg 

3. Aanleg van een regionaal fietsnetwerk. 
4. Meer fietsstraten, auto te gast. 
5. Goede voorzieningen voor het stallen van fietsen. 
6. Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. 
7. Laadpunten aanleggen voor e-bikes bij de knooppunten van het fietsnetwerk en bij 

fietsenstallingen. 
8. De maximum snelheid van 30 km handhaven door de 

juiste inrichting.  
 

D66 

1. Investeren in fietsinfrastructuur en vrijliggende fietspaden.  
2. Onveilige situaties voor fietsers oplossen langs de 

Wilhelminalaan, Pastoorslaan en Margrietenlaan. 
3. Doorgaande fietsverbindingen, zoals een die het fietspad 

aan de westkant van de Vossepolder verbindt met Bennebroek.  
4. Nieuwe fietspaden die het mogelijk maken om de gehele streek per fiets te 

verkennen.  
5. Mogelijk maken dat fietsen gehuurd op stations in de streek op andere stations 

kunnen worden ingeleverd. 
6. De Hoofdstraat moet het domein van de fietser worden, waarbij de auto te gast is.  
7. De huidige brugverbinding Hillegom/Beinsdorp slechts bestemmen voor het lokale 

(langzame) verkeer en het openbaar vervoer. 

CDA 

1. Een goede en veilige doorstroming, bv door een rotonde op 
de kruising Leidsestraat – Olympiaweg. 

2. Een extra fietsverbinding naar Bennebroek door de 
Oosteinderpolder. 

3. Veiligheid voor fietsers op de Wilhelminalaan.  

 

PvdA 

1. Een aparte fietsroute naar het station. 



2. Vergroten van overzichtelijkheid en beweegvriendelijkheid voor voetgangers en 
fietsers. 

3. De komst van de e-bike vraagt om nieuw beleid voor fietsverbindingen in Hillegom en 
naar buurgemeenten. 

BBH 

1. Aanleggen van een veilige fiets- en voetgangerstunnel van het 
centrum naar het sportpark en Fioretti College. 

 

Bloeiend Hillegom 

1. Voldoende fietsenstallingen en abri’s bij elke bushalte. 
 

VVD 

• Het programma noemt geen concrete speerpunten. 
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