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Editie 5 | De Spiegel van Westland Verstandig is een nieuwsbrief uitgave van WESTLANDVERSTANDIG ter informatie.

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 vertegenwoordigen. 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.

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

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.

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.

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

Tel.nr.: 06-53401068 | mail: info@duijsens.net
website: www.westlandverstandig.nl

1.
Tijdelijke uitbreiding verpleeghuis- / revalidatieen crisisbedden in Westland dringend nodig
De situatie van nu is onhoudbaar. Lange wachtlijsten
bij de bestaande verpleeghuizen, mensen die
gedwongen thuis moeten blijven, terwijl zij eigenlijk
beter af zijn in het verpleeghuis en plaatsing ver
buiten Westland in de regio, ver van familie,
kennissen en vrienden. Niet wachten op mogelijke
uitbreiding na 2024 en mogelijk pas na 2028.
Onze motie om tijdelijke uitbreiding te realiseren bij
de bestaande verpleeghuizen, kreeg helaas nog te
weinig steun.

2.
Onze 11 dorpen moeten meer vergroenen en
zichtbaar aantrekkelijker gemaakt worden
Mooiere en betere straatverlichting, banken,
voldoende afvalbakken etc. Er wordt al heel lang
gesproken, maar er wordt niets gedaan.

3.
Verplichte bedenktijd van 14 dagen na
gesprek over zorg en voordat de
afspraken formeel worden vastgelegd
Onze motie kreeg wel voldoende steun in de Raad
en bij Wmo-gesprekken zal dit dus verplicht zijn.

4.
Meer kleurrijke bermen langs de Westlandse wegen en
fiets- en wandelpaden
Onze motie kreeg de steun van de meerderheid van de Raad.

5.
Aanleg glasvezel in heel Westland dringend gewenst
Dus niet alleen in de Westlandse dorpen, maar ook voor de 8.000
huizen en bedrijven in het buitengebied. Daar moet de gemeente zich
sterk voor maken. Zo nodig dient naast Caiway een andere aanbieder
benaderd te worden. Krom is het dan wel dat 38.000 huizen wel
mogelijk glasvezel hebben daar de aansluiting grote winst oplevert
en de lastigere woningen in het buitengebied niet door Caiway
blijken te worden voorzien van glasvezel.
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8.
De tarieven van afvalstoffenheffing, OZB, grafrechten lopen
te veel op voor onze inwoners en ondernemers

6.
Verzet tegen de komst islamitische basisschool
wordt voortgezet
Die komst is onnodig en legt onnodig beslag op
Westlandse basisschoollokalen die dringend gewenst zijn voor de andere bestaande scholen.
Werkt niet positief voor de integratie en bevordert
afzondering. Voorts te weinig animo en voldoende
islamitische scholen in de omgeving van Westland
(Wateringse Veld)

7.
Duurzaamheid en klimaataanpassing zijn
onderwerpen die wel de aandacht moeten
hebben, maar we moeten als gemeente ook
niet overdrijven
We moeten daar reëel in blijven en doen wat nodig
is en vooral niet doen wat overbodig lijkt en op
termijn toch geen goede investering blijkt te zijn.
Van het gas af alleen dan wanneer er een goed
alternatief is en het liefst wachten op de
rijkssubsidies voor de omschakeling.

Dit jaar zijn de stijgingspercentages in Westland zo hoog dat we
in de top 3 van Nederlandse gemeenten staan.
Dit is ongewenst. Voor de grafrechten gaan we voorstellen
om de kosten terug te brengen door weer terug te keren naar
beheer en onderhoud door de gemeente zelf en ook door een
deel van de kosten van de zes algemene begraafplaatsen als
gemeente zelf te gaan dragen zonder dat die kosten verhaald
worden via de grafrechten op onze inwoners.
Hetzelfde geldt voor de afvalstoffenheffing. Ook daar moeten de
kosten omlaag door andere contracten te sluiten en ook door
een andere wijze van inzameling. Nascheiding, papier weer
door de vrijwilligers en nieuwe contracten met HVC en Renewi.

9.
Nog steeds zijn vele wegen in Westland onveilig omdat er
een te druk gebruik gemaakt wordt van bepaalde wegen die
daarop niet zijn berekend, terwijl ook vaak te snel gereden
wordt op diverse wegen in Westland
We noemen onder meer de Lange Kruisweg in Maasdijk, de
Woutersweg in ’s-Gravenzande, Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande, de Laan van de Heilige Lambertus in ’s-Gravenzande,
de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster, Hortensiastraat in Monster, Herenstraat in Wateringen, Zand- en Waterweg in Naaldwijk, Grote Woerdlaan in Naaldwijk etc. etc. Na het
Verkeersveiligheidsplan heeft het College weinig meer ondernomen dan alleen maar zo nu en dan een brandje blussen daar
waar het de spuigaten uitliep. Structureel moet een en ander
worden aangepakt. Dit is belangrijk voor de leefomgeving van
onze inwoners, maar ook voor de verkeersveiligheid.

Tel.nr.: 06-53401068 | mail: info@duijsens.net | website: www.westlandverstandig.nl
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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.

“Indien u geen E-mail meer wenst te ontvangen
(AVR/GDPR) gaarne melden.
Bij voorbaat dank!”.

Wees voorzichtig en let goed op elkaar.
Als Westland Verstandig iets kan bijdragen aan
dit alles voor u, laat het weten.

Westland Verstandig

13.
Inschrijven. Wilt u, vrienden / kennissen /
familie, De Spiegel ook ontvangen.
Geef bericht. Wilt u graag op de hoogte zijn van de

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.

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.

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.

Tel.nr.: 06-53401068 | mail: info@duijsens.net
website: www.westlandverstandig.nl

