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Dit zijn toch geen 
slooppanden!

Geen nieuwe gemeentehuizen. Doorgaan in de bestaande gebouwen. 
Als het aan alle andere politieke partijen in Westland ligt worden de vier gemeentehuispanden -enkele tientallen jaren oud- gesloopt. Doodzonde vinden wij dat.
Alle politieke partijen willen twee nieuwe gemeentehuizen bouwen (CDA, PW, GBW, D66, Christenunie-SGP) of één nieuw gemeentehuis (VVD, LPF). Dat is geldverkwisting. 
Enkel een prestigeobject. Dit mag niet doorgaan. Geld (vele tientallen miljoenen euro’s) moet voor echt nuttige zaken besteed worden zoals zorg, veiligheid, verenigingen.

U als kiezer kunt dat tegenhouden door te stemmen vóór de nu in gebruik zijnde gemeentehuizen en tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis/nieuwe gemeentehuizen.

Stem daarom Westland Verstandig-LEO 2.0, de enige partij die is voor doorgaan 
in de nu in gebruik zijnde gemeentehuizen en dus geen nieuwbouw.

Als Westland Verstandig-LEO 2.0 groot genoeg wordt na de verkiezingen zal het besluit van de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen worden teruggedraaid. Er zijn 
over die bouw nog geen definitieve besluiten genomen en de “aanneemovereenkomst” wordt pas gesloten in het voorjaar 2015. Nu wordt nog maar met aannemers 
onderhandeld. Terugdraaien kan dan ook zonder dat dat de gemeente hoge bedragen kost. 

In ieder geval kiezen om 20 jaar door te gaan in deze bestaande nog uitstekend functionerende gebouwen.

Het gebruik van de nu bestaande gebouwen is bovendien meer dan e 2 miljoen per jaar goedkoper dan het gebruik van de twee nieuwe en dat in deze crisistijd.

Westland Verstandig-LEO 2.0 is:
- De enige partij die kritisch kijkt naar de wijze waarop de gemeente Westland bestuurd wordt;
- De enige partij die goed luistert naar de burgers en altijd bij besluiten eerst draagvlak zoekt en daarna pas wil beslissen;
- De enige partij die zich ernstig zorgen maakt over de oplopende gemeenteschuld tot wel e 400.000.000,- en de financiële positie van de gemeente Westland. Uiteindelijk als dit zo doorgaat zullen de
 burgers en de ondernemers van Westland de rekening moeten gaan betalen. Kans is groot dat de verantwoordelijke bestuurders dan allang verdwenen zijn;
- De enige partij die in haar verkiezingsprogramma een duidelijke financiële berekening maakt om de totale schuld terug te brengen;
- De enige partij die op een andere wijze wil gaan bezuinigen namelijk door minder ambtenaren, geen nieuwe gemeentehuizen, geen dure inhuurkrachten meer en geen onnodige propagandakosten
 van het College;
- De enige partij die de elf dorpskernen wil verlevendigen door concrete maatregelen zoals meer financiële steun verenigingsleven, gelijke verdeling voorzieningen onder de kernen, oplossen
 parkeerdruk in vele woonwijken en het bouwen van starterswoningen, woningen voor jonge gezinnen en geschikte zorgwoningen in de kernen en betere regels voor toewijzing woningen
 in bestaande woonbuurten;
- De enige partij die vindt dat iedere oudere in Westland het recht heeft om in de eigen kern verzorgd te worden;
- De enige partij die voor instandhouding en aanvulling van de voorzieningen is zoals openhouden zwembad De Hoge Bomen, herinvoering schoolzwemmen en bewegingsonderwijs;
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