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Editie 6 | 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.
College gaat eindelijk “oude gevallen” niet
meer handhaven in het buitengebied
Westland Verstandig diende eerder een initiatiefvoorstel in om handhaving in het buitengebied op
een andere wijze te doen. Nu te duur –kost jaarlijks
miljoenen euro’s aan ambtenaren en externen- en
levert niets op. De alpaca’s van Theo Enthoven en
de bomen van Ton van Dillen zijn illustrerend voor
nutteloze en onzinnige handhaving. Vaak is sprake
van tientallen jaren afwijkend gebruik en toch wordt
gehandhaafd. Dit moet stoppen. Het College heeft
nu een eerste stap gezet, maar dat is nog lang niet
genoeg. In 173 gevallen wordt gelegaliseerd omdat
deze zijn ontstaan vóór 2008. Hebt u ook strijdig
gebruik en is dat al gestart vóór 2008, laat het ons
weten en wij zullen dat dan ook bij het College
berichten en aangeven dat ook in uw geval
gelegaliseerd moet worden. Het is blijkbaar wel een
“piepsysteem”, in zoverre dat wie zich niet meldt
ook niet voor legalisering in aanmerking komt.
We verzochten het College om meer duidelijkheid
over de 173 wel door het College gekozen gevallen
en het wachten is op de antwoorden.

2.
Groenonderhoud blijft tot heel veel
klachten leiden
Het College maakt er echt een puinhoop van voor
wat betreft het groenonderhoud. Was in de winter en het voorjaar sprake van kaalslag, nu groeit
overal het onkruid en overwoekert de bestaande
beplanting. Dit leidt tot heel veel klachten van onze
inwoners die terecht zijn. We wezen het College
daarop en gaven aan dat er nu eindelijk iets aan
moet gebeuren.

3.
De meerderheid van de Raad weigert een onderzoek te laten
doen naar de oorzaken van de hoge afvalinzamelings- en
verwerkingskosten
Het dieptepunt van het politieke jaar 2021 is wel dat vastgesteld is
dat er bij de aanbestedingen voor het afval inzamelen grove fouten
gemaakt zijn. Door onhandig gedoe bleef uiteindelijk één inschrijver
over die de Gemeente naar haar pijpen liet dansen.
Wij willen een onderzoek hoe dat gegaan is en ook de mogelijkheden
om eventueel bijstelling van de tarieven te krijgen. Het College gaf
aan dat zij het dossier beschikbaar stelde, maar dat was niet het
geval. Niet-belangrijke stukken werden getoond, maar de belangrijkste stukken rond de inschrijving niet. Gelukkig heeft het College nu
toegezegd het complete dossier aan te leveren. Wij wachten daarop
alvorens verder te gaan met de eventueel aangezegde actie.
Dit kan natuurlijk allemaal niet en kunnen we ook niet als controlerende Raad over onze kant laten gaan. Het zegt iets over de coalitie
CDA, LPF, VVD, CU-SGP dat zij hun College in bescherming nemen en
het onderzoek tegenwerken. Wordt vervolgd dus.
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4.
Westland Verstandig bereidt zich voor op de
verkiezingen en naast de lijsttrekker is zij nu
bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma “De kanteling 2022-2026 Voor
een verstandig ander Westland”
Wilt u kandidaat zijn op onze lijst, dan wel hebt u
goede ideeën voor het programma, neem dan contact
op met 06-53401068 en dan krijgt u aan de telefoon
onze nieuwe lijsttrekker Peter Duijsens.
Met hem kunt u dan eventueel een afspraak maken,
dan wel zaken bespreken.

5.
Het College berust in geen glasvezel in het
buitengebied door Caiway/Delta Fiber
Caiway heeft in het verleden tien Westlandse dorpen
voorzien van glasvezel omdat dat een uitstekend
verdienplaatje was. Heenweg werd vergeten en
wordt nu wel gelukkig beglaasd. Ook een aantal
bedrijfsterreinen krijgen glasvezel omdat dat weer
een lucratief prijsplaatje geeft. Aan de bewoners van
het buitengebied -8.000 woningen- in Westland
werden wel aanbiedingen gedaan en contracten
gesloten, maar toen puntje bij paaltje kwam haakte
Caiway / Delta Fiber af vanwege financiële redenen.
Dit is natuurlijk niet juist en het buitengebied van
Westland heeft recht op glasvezel. Westland laat
zich roemen om haar innovatie en vooruitstrevendheid en het College geeft steeds aan dat het een uniek
gebied is, maar als het dan echt gaat om een basisvoorziening, dan laat het College het afweten. Onze fractie zal dit trachten af te dwingen richting Delta Fiber en
zal een proefproces aanhangig maken. Als u daarover
meer wil weten of mee wil doen, laat het weten.

6.
College presenteert Voorjaarsnota met de plannen voor 2022,
maar is daarin weinig concreet
Gelukkig wel zoals Westland Verstandig voor alle dorpen wil, een
nieuwe Berkenflat in ’s-Gravenzande, maar zonder dat het College aangeeft hoe dit allemaal concreet te realiseren zal zijn. Deze
ontwikkeling zal veel te lang duren en het College gaf zelfs aan
dat een doorlooptijd van 7 jaar normaal is. Westland Verstandig
vindt dat niet normaal en vindt dat dit sneller moet.
De plannen over de Noviteit en de uitbreiding van de sportvoorzieningen in De Lier zijn al weer na een zeer positieve presentatie
door het College, deels achterhaald omdat de collegeplannen
toch niet te realiseren vielen door eigenlijk nalatigheden en fouten van het College zelf. Iedereen blij maken en nu toch weer
terugkrabbelen. Dit is typisch voor dit College en natuurlijk niet
goed. Daarnaast zien we weer dat de echte Westlandse vraagstukken niet worden aangepakt. Westland Verstandig heeft daarvoor concrete oplossingen en die worden gewoon niet door dit
College opgepakt.
Hopelijk kunnen we na maart 2022 wel het verschil gaan maken
en zijn we als fractie nog groter en talrijker zodat we niet 8 van
de 39 zijn, maar mogelijkerwijs een hoger aantal zetels hebben
en we echt zaken snel voor elkaar kunnen krijgen. Dat krijgen
we nu ook wel, maar alleen het duurt veel langer omdat we veel
initiatieven doen, die dan vervolgens door de coalitie niet worden
omarmd, maar dan later toch weer op enigerlei wijze terugkomen. Dat is dat weer zonde van de verloren tijd, terwijl ook de
realisering dan veel te lang in beslag neemt omdat de coalitie en
het College niet voortvarend te werk gaan en het niet direct en
snel genoeg oppakken. Dit moet echt anders.
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8.
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.

9.
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.

10.
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

11.
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

