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Gemeente Westland
Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen, Poeldijk, Monster, 
Ter Heijde, ’s-Gravenzande, Heenweg, De Lier en Maasdijk.
 

Westland Verstandig wil alle inwoners van het Westland vertegen-
woordigen. Jong en oud willen wij inspireren om een (politieke)
mening te vormen. Uw input is daarbij onontbeerlijk. Zo ontstaat er 
een scala aan standpunten waaraan een ieder zich kan spiegelen.

Gemeente Westland en Westland Verstandig

Politieke zaken zijn niet altijd meteen even duidelijk, 
toch wil Westland Verstandig helderheid geven.
In begrijpelijke taal. 

Aan alle Westlandse inwoners en ondernemers. 
Zaken die in de politieke pijplijn zitten, moeten
resoluut worden aangepakt. En er zijn vele zaken 
die anders, beter én snel geregeld kunnen worden.
Als u die mening ook bent toegedaan, laat het ons 
weten. Uw ideeën en suggesties zijn welkom, grote 
en kleine. Wij kunnen ermee aan de slag.

De uitwerking van uw idee of suggestie kan leiden 
tot een betere leefsituatie van het Westland en haar 
inwoners.

Dus: laat u horen, wij luisteren naar de burgers en 
treden daadkrachtig op. 

Vlnr: Arie Bongaards, Jan Bogaard, Melanie Stokkers,
Peter Duijsens, Carlieke van Staalduinen,
Leo Boekestijn, Renate van der Giessen.

vlnr: Leo Boekestijn, Jan Bogaard, Peter Duijsens,
Carlieke van Staalduinen, Patricia van der Doorn en Arie Bongaards.

Westland Verstandig

Burgerkantoor Naaldwijk en ‘s-Gravenzande
Onze Burgerkantoren Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk en  
Marktplein 10 in ’s-Gravenzande zijn helaas gesloten vanwege
het Covid19 virus.

U kunt ons uiteraard altijd bellen op 06-53401068, schrijven naar
Prinses Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk of mailen naar:
info@duijsens.net.



1.
De gevolgen van Covid worden steeds
voelbaarder
Alles komt een beetje in de pauzestand. Het is zoals 
het is en we moeten het maar aanvaarden, dat is 
natuurlijk het gemakkelijkst en dat moeten we dan 
ook met z’n allen doen. Berusten en het beste ervan 
maken en vooral vooruitkijken naar het einde van 
de tunnel. Dat is de beste remedie.
Kan Westland Verstandig of de vertegenwoordigers 
in uw dorp iets voor u betekenen, laat het horen. 
Wel vinden we dat de gemeente sneller over de 
brug moet komen met financiële compensaties en 
daar ook opener en transparanter in moet zijn.
We maakten daarvoor e 6 miljoen vrij!

2.
Uitplaatsing hinderlijke bedrijven in de dorpen
Westland Verstandig wil bedrijven die nu nog in de 
dorpen zitten, zoals De Voeght, Alcomij maar ook 
anderen, uitplaatsen naar de bestaande bedrijven-
terreinen of naar andere locaties buiten de dorpen. 
Op de bestaande bedrijvenlocaties in de dorpen 
kunnen dan woningen en mogelijkerwijs ook groen 
of andere voorzieningen worden gerealiseerd.

3.
Begraven in Westland in 2021: 35% duurder en 
in 2022 en 2023 nog eens 30%.
Onacceptabel! Westland Verstandig vindt dit niet 
acceptabel. We moeten weer terug naar de tijd van 
de gemeentebeheerder. Zij kreeg echter te weinig 
politieke steun om dit terug te draaien. CDA, LPF, 
ChristenUnie-SGP, VVD en ook andere partijen
vonden de verhoging prima. Wij vinden die
verhoging, zeker in deze tijd ongepast. Dit komt 
bovenop de verhoging van de woonlasten.

4.
Verhoging afvalstoffenheffing.
Raadsonderzoek is echt nodig om de onderste steen boven te
krijgen Westland staat voor 2021 plek 1 op de lijst van 50 grootste
Nederlandse gemeenten voor wat betreft de verhoging van de
afvalstoffenheffing.

Ook staan we op plek 1 voor de hoogte van de woonlasten. Dit moet 
en kan anders en beter. Zie onze alternatieve begroting.
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5.
Westland Verstandig vindt ook dat onze aula’s 
standaard moeten worden uitgerust met livestream 
uitzendingsmogelijkheden, zeker in deze Coronatijd
Deze Coronatijd brengt veel leed met zich mee
en ook relatief meer uitvaarten. Er bestaat grote
behoefte aan een livestream, zodat familie,
vrienden en kennissen op gepaste wijze afscheid 
kunnen nemen.

In Westland zijn echter, anders dan in andere 
gemeenten, de aula’s niet uitgerust met een 
livestreammogelijkheid waardoor verplicht extra 
kosten gemaakt moeten worden. Zelf mogen de 
betrokkenen dat niet regelen en moeten een dienst 
afnemen die meer dan e 800,- kost.
Dit is ongewenst en wij verzochten het College 
direct de apparatuur te plaatsen. Het College wil dat 
echter niet. Alle gemeentehuizen zijn uitgerust met 
de meest moderne apparatuur die veelal er onge-
bruikt staat, maar dit soort noodzakelijke
voorzieningen worden niet aangebracht.
De wethouder weigerde en we zullen daarover een 
motie indienen. Wat vindt u hiervan?
 
 
6.
Glasvezel buitengebied
Onze fractie maakt zich ook hard voor glasvezel in 
het buitengebied. Dit is toegezegd door Caiway en 
toezeggingen moet je nakomen. Inmiddels hebben 
wij andere fracties geënthousiasmeerd om namens 
alle raadsfracties een brief te schrijven aan Caiway. 
Daarnaast proberen we ook andere acties te onder-
nemen richting Caiway om hun te houden aan de 
toezegging die er gedaan is.
Ondersteunt u dit, laat het ons weten!
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7.
Wie betaalt domotica?
Wij hebben een motie ingediend dat kosten van extra voorzieningen 
die nodig zijn omdat sprake is van zorgwoningen / groepswonen / 
woningen ten behoeve van senioren of mensen met een beperking, 
meegerekend moeten worden bij het bepalen van de maximale ver-
koopprijs. Dat betekent dus dat die voorzieningen niet extra nog door 
de betreffende mensen betaald moeten gaan worden. 

8.
De handhaving in het buitengebied
De nutteloze en onnodige handhaving in het buitengebied is al langer 
een doorn in het oog van Westland Verstandig. Kost miljoenen en 
levert niets / te weinig op. Jaarlijks worden miljoenen euro’s externe 
advieskosten en medewerkerskosten gemaakt om een systeem 
overeind te houden wat niet deugt. Wij willen dat echt anders. We 
hebben nog maar weer een keer een motie ingediend om te achter-
halen, welk nut de afgelopen vijf jaren de handhaving gehad heeft 
voor de glastuinbouw.

9.
Een betere ontsluiting van woonwijken
In Westland worden grotere woonwijken gerealiseerd die maar 1 
uitweg hebben naar het bestaande wegenstelsel. De wijk Duingeest 
is daar een voorbeeld van. Dat is natuurlijk verkeerd en dat geven 
we al jaren aan. Het vreemde is dat vele politieke partijen dat ook 
met ons eens zijn, maar er niets aan doen. Bij Duingeest bijvoorbeeld 
in Monster was Westland Verstandig de enige partij in de Raad die 
daarover opmerkingen maakte, maar die werden allemaal terzijde 
geschoven. Gelukkig is de Raad tot inkeer gekomen nu de wijk bijna 
gerealiseerd is. Onze motie om te onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn voor een tweede ontsluiting heeft in de Raad de meerderheid 
gehaald. Is dit ook bij uw wijk het geval, laat het ons weten!



10.
Wij gaan langskomen bij u.
Westland Verstandig weet graag wat er leeft bij de 
inwoners. Wij gaan in en na april (als Corona het 
toestaat) de Westlandse dorpen in om te horen
wat er leeft, wat nog beter kan en welke informatie 
ontbreekt. Onze mannen en vrouwen komen dan 
langs in alle dorpen. 

11.
En wat nu?
In Westland is op veel gebieden nog erg veel werk 
aan de winkel. Uiteraard zijn we trots op Westland 
en haar inwoners. Dat maakt ook dat we de
bestaande vraagstukken nu moeten beetpakken
en niet naar de toekomst moeten doorschuiven.
Belangrijk voor jong en oud en iedereen daartussen.
  

 12.
Corona vraagt veel van iedereen, zeker in 
deze tijd van het jaar.
Wees voorzichtig en let goed op elkaar.
Als Westland Verstandig iets kan bijdragen aan
dit alles voor u, laat het weten.
 

 13.
Inschrijven. Wilt u, vrienden / kennissen /
familie, De Spiegel ook ontvangen.
Geef bericht. Wilt u graag op de hoogte zijn van de 
laatste nieuwtjes van Westland Verstandig, schrijf u 
dan in om deze SPIEGEL VAN WESTLAND te
ontvangen. Dat kan door naar onze website te gaan 
of per mail of telefonisch of bij een bezoek aan één 
van onze Burgerkantoren. U ontvangt dan geregeld 
de SPIEGEL in uw mailbox. Wilt u ideeën, suggesties
of opmerkingen maken, laat het ons weten.
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Westland Verstandig

Burgerkantoor Naaldwijk
Pr. Julianastraat 43a. Geopend op dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur en woensdagavond
tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Burgerkantoor ’s-Gravenzande
Marktplein 10. Geopend op werkdagen tussen 13.00 en
15.00 uur en maandagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

U kunt uiteraard altijd bij ons een afspraak maken
voor een gesprek. U kunt dat via onderstaand
e-mail adres of telefoonnummer doen.

“Indien u geen E-mail meer wenst te ontvangen 
(AVR/GDPR) gaarne melden.

Bij voorbaat dank!”.


