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Editie 4 | 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.
Reacties van lezers van eerdere edities van
de Spiegel:
“Ik las jullie bericht op de mail naar College gemeente.
1. Het is diep triest gesteld met strooien in de
wijken. Levensgevaarlijke situaties. Er zijn al
diverse mensen gevallen en ook fietsers.
2. Je kunt niet verwachten dat bewoners met hun
volle kliko’s over sneeuw/ijsbaan lopen naar het
Poeldijksepad. Het strooibeleid is niet goed
afgestemd. Verder geen informatie over wanneer nu
wel de kliko’s geleegd gaan worden.
3. “Dat dorpse karakter is ondertussen ver te zoeken
met al die hoogbouw. Te veel steen . . . te weinig groen.
Het wordt er niet gezelliger op! Heel goed als u daar
aandacht aan blijft besteden. Evenals aan de hoge
woonlasten en de veel te hoge begrafeniskosten.
Te gek voor woorden!!!”
4. “En dan de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. Zoals al vaker vermeld, de driesprong Geestweg/
Hoge Geest in Naaldwijk blijft ook maar zoals het is.
Het zou toch fijn zijn als je daar met minder risico kan
afslaan vanuit Naaldwijk.
- Een waarschuwingsbord met fiets staat nu links
van de weg. Rechts zou beter zichtbaar zijn voor de
automobilist, toch?
- Een spiegel voor meer overzicht.
- Een hogere drempel voor mindering snelheid.”

2.
De gemeente zelf moet ook meer doen om Caiway te dwingen
tot het nakomen van de toezegging tot aanleg van glasvezel in
het Westlandse buitengebied en de Heenweg
Op dit moment wordt er al actie ondernomen door de gezamenlijke
fracties om Caiway op andere gedachten te brengen en alsnog over
te gaan tot aanleg van glasvezel in heel Westland. Ze hebben de
dorpen aangelegd en nu is ook het buitengebied aan de beurt.
Eerder is dat beloofd en wat je belooft moet je doen. Het College
wilde er de handen vanaf trekken, maar door onze motie is dat
hopelijk veranderd. Daarnaast zullen dan ook eventuele andere
acties richting Caiway ondernomen moeten worden.

3.
De stijging van de lijkbezorgingsrechten van 35%
is onacceptabel
De oorzaak daarvan is toch weer een slecht beleid door dit College
door vanaf 2018 het onderhoud en het beheer van de begraafplaatsen op een andere wijze te gaan regelen. Dit betekende een aanzienlijke kostenverhoging. Wij willen daar een halt aan toeroepen en
zo mogelijk weer teruggaan naar de oude situatie. Dat was blijkbaar
goedkoper en beter. Het regent op dit moment klachten over de onderhoudssituatie op onze begraafplaatsen. Het kost dus veel meer
dan vroeger en het levert meer klachten op. Er gaat dus duidelijk iets
niet goed.

4.
Meer doordacht beleid en bijtijds zaken oppakken en regelen
Het ieder jaar weer blijkend tekort aan schoollokalen voor onze
basisscholen is een voorbeeld van niet goed bestuur. Ook het uit
de hand laten lopen van allerlei kosten op het gebied van
afvalinzameling, graven, leerlingenvervoer, zijn voorbeelden van
het niet bij de les zijn van dit College. Dat moet en kan beter.
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5.
De gemeente geeft jaarlijks miljoenen uit aan
handhaving in het buitengebied voor kasjes,
stukjes groen die door niet-tuinders gebruikt
worden
Daartegenover staat natuurlijk dat wel-tuinders
terecht mooie siertuinen aanleggen bij hun woningen.
Westland Verstandig vindt dat nut en noodzaak van
handhaving in het buitengebied absoluut er niet is.
Na handhaving draagt praktisch niemand zijn stukje
grond wat inmiddels niet meer gebruikt wordt, over
aan een tuinder die het stukje grond wil hebben. Er
moet dus een ander beleid komen. Het is onzinnig
om hier miljoenen aan te besteden, terwijl we
allemaal weten dat het niks oplevert. Dit moet stoppen. Als fractie staan we daar praktisch alleen in.
De raadsmeerderheid vindt dat deze geldverspilling
door moet gaan.

6.
Er moet meer gehandhaafd worden op te snel
rijden in het verkeer
Wij hebben eerder al aangedrongen op een
verkeersplan waardoor er meer camera’s geplaatst
kunnen worden. Het College laat ook dit weer
helemaal liggen en ook dat moet anders. Op dat
punt zullen we op korte termijn weer initiatieven
ondernemen.
Vele wegen in onze dorpen zijn te druk en er wordt
te hard gereden. Structureel moet daar iets aan
gebeuren. Ook zien we dat er te veel gepraat wordt
over verkeersonveilige situaties, maar te weinig
gedaan wordt. De oversteekplaatsen aan de
Koningin Julianaweg zijn daar een voorbeeld van.
Er zijn partijen die voor de bühne dan weer
allerlei vragen gaan stellen, maar uiteindelijk
gebeurt er niets. Dit is onacceptabel.

7.
Dit College blijft omwonenden teleurstellen door verkeerde
bouwplannen van ontwikkelaars te omarmen
Ontwikkelaars denken natuurlijk meestal aan het verdienen van
veel geld. Het College moet er zijn voor de leef- en woonomgeving.
Dit College heeft met dat laatste helemaal niets op en gaat
akkoord met allerlei massale niet passende plannen. Voorts vindt
Westland Verstandig dat bij appartementenbouw van enige omvang
ondergronds geparkeerd zou moeten worden. Bij een aanta
appartementencomplexen is dat het geval.
Voorts hoogbouw alleen dan wanneer het hogere gebouw goed
ingepast kan worden in de omgeving, dat wil zeggen voldoende
groen en andere voorzieningen eromheen. Er zijn goede voorbeelden in Westland daarvan aanwezig. Die voorbeelden moeten
we volgen. Voorts zijn er gronden genoeg waar eventueel
hoogbouw op gepleegd kan worden. Dat geldt zowel voor
locaties aan de Haagweg, tussen Monster en Den Haag aan de
zijde van Westerhonk, maar ook de Erasmusweg.

8.
Dit College zal de geschiedenis ingaan als het College
van de visies
Externen worden ingehuurd en die schrijven dan visies, die vervolgens
tot niets leiden. Tientallen visies heeft dit College al doen opstellen,
heeft daar miljoenen euro’s aan externe krachten in gestopt en er is tot
nog toe praktisch niets uitgekomen. Beter is het om een beperkt aantal
zaken te benoemen, die ook daadwerkelijk uit te voeren en aan onze
inwoners uit te leggen waarom voor die zaken gekozen is en wanneer
andere zaken dan aan de orde komen. Dat noemen wij goed bestuur
en niet een zich steeds herhalend circus: visie en constateren dat er
geen uitvoering komt omdat er ofwel geen tijd, geen ambitie of geen
geld is. Ook belangrijk is het om de echte vraagstukken van Westland
als eerste aan te pakken. Dat is natuurlijk wonen voor senioren en
jongeren en starters, dat is de lastige wegenstructuur in onze dorpen
waarover vele inwoners zich beklagen.
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9.
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.

10.
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.

11.
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

12.
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.
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