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Nieuwsbrief De Spiegel van Westland Verstandig
Editie nr. 7

Fractie Westland Verstandig, vlnr Jan Bogaard, Leo Boekestijn, Carlieke van Staalduinen, Melanie Stokkers, Peter Duijsens, Renate van

der Giessen, Arie Bongaards, Patricia van der Doorn

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 en 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. 
 
 

https://mailchi.mp/29569f5ae8cd/nieuwsbrief-de-spiegel-van-westland-verstandig-editie-nr-7?e=[UNIQID]


Gemeente Westland 
Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen, Poeldijk, Monster, Ter Heijde, 

’s-Gravenzande, Heenweg, De Lier en Maasdijk. 
Westland Verstandig wil alle inwoners van 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.

Westland Verstandig 
Burgerkantoor Naaldwijk 

Prinses Julianastraat 43a. Geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur
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 uur 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-mailadres of telefoonnummer doen. 
Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net website: www.westlandverstandig.nl 

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

1. Westland Verstandig wil een 10-
stappenplan voor een groener Westland  
Meer groen, beter groenonderhoud, goed
natuurbeheer zijn belangrijke zaken voor

2. Mantelzorgers erg belangrijk in
Westland 
Gelukkig zijn er in Westland nog heel veel
inwoners bereid om voor andere inwoners die



Westland. Ook meer aandacht voor herstel
en behoud van de biodiversiteit met speciale
aandacht voor Westlandse eigen
streekgebonden planten en dieren. Het lokaal
Westlands Bestuur moet de ambitie hebben
om het groene karakter ook naar de dorpen
te brengen. Om die reden wil Westland
Verstandig 10 concrete acties ondernemen
om nog meer de klemtoon te leggen op meer
en beter groen en meer dierenwelzijn. Wilt u
meedenken met ons, laat het dan weten. 
 
 
 

dat nodig hebben vrijwillig te zorgen.
Daardoor kunnen inwoners zo lang als
mogelijk op zichzelf blijven wonen. Belangrijk
is het dat mensen in hun eigen vertrouwde en
warme omgeving kunnen blijven, met smaken
en geuren die ze kennen van vroeger, hun
vertrouwde tv-programma’s en muziek en
vooral voldoende persoonlijke aandacht en
tussendoor eens een knuffel. Westland
Verstandig vindt dat alles erg belangrijk en
we zouden de mantelzorgers best wel een
wat grotere waardering willen geven! In de
nieuwe raadsperiode 2022-2026 zal dit
aangepakt en geregeld moeten worden,
vinden we!  
 

3. Waarom geen voorstander van
Islamitische basisschool in Westland  
De 3 lokale partijen waaronder Westland
Verstandig, houden de komst van een geheel
nieuwe islamitische basisschool in Westland
tegen. Waarom? We noemen enkele
redenen, er zijn er meer. 
1. Geen afzondering van jonge kinderen met
een islamitische achtergrond in een kleine
school;  
2. In Westland zitten al vele tientallen jaren
deze kinderen op de bestaande basisscholen
en dat gaat prima; 
3. De tendens is om meer te sturen op
kwalitatief beter basisonderwijs dan op de
verzuiling (katholiek, protestants, openbaar).
Gelukkig komt in Wateringen-Noord een zgn.
ontmoetingsschool op initiatief van de
bestaande besturen;  
4. In Den Haag-Zuid, Vlaardingen, Schiedam,
Rotterdam zijn grote gemeenschappen met
een islamitische achtergrond en daar zijn al
heel veel islamitische scholen gekomen.
Daar kunnen de -overigens niet al te talrijke-
Westlandse kinderen ook naartoe als de
behoefte bestaat; 
5. In Westland is al een groot lokalentekort.
Verdere versnippering maakt dit tekort alleen
maar groter. 
Wilt u eens met ons hierover in gesprek, laat
het ons weten en we maken een afspraak.

4. Ander beheer en onderhoud van onze 6
algemene begraafplaatsen dringend
gewenst. Minder kosten doorbelasten en
veel betere mogelijkheden creëren om de
looptijd van de grafrechten te verlengen 
Sedert de komst van dit College en de
uitbesteding van alle werk op onze
begraafplaatsen, regent het klachten over het
beheer en het onderhoud. Ook lopen de
kosten enorm op en kwaliteit van de
dienstverlening neem af. Dit betekent dat we
terug moeten naar eigen beheer door de
gemeente zelf. Ook moeten de kosten
omlaag en moeten er meer mogelijkheden
zijn voor verlenging van grafrechten.
Westland Verstandig wil dit realiseren in 2022
als de nieuwe Raad er is. Duidelijk is dat
CDA, VVD, LPF, D66 en CU-SGP niets willen
veranderen aan de huidige situatie! Dat moet
natuurlijk anders! 
 



5. Westland Verstandig onderneemt actie tegen het erbarmelijke groenonderhoud en
ook allerlei andere diensten die bij de gemeente niet in orde zijn 

Het College is blijkbaar niet in staat om de bedrijfsvoering zo te doen dat de leefomgeving
in Westland goed verzorgd wordt. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak van het College om
dat goed voor elkaar te krijgen. Voeg daaraan toe dat alles heel traag verloopt en in feite

alleen maar mooie plannen worden gelanceerd die vervolgens of niet gerealiseerd worden
of de realisering ellenlang duurt en uiteindelijk toch weer iets anders wordt gepresenteerd
omdat het eerste idee niet goed was, dan geeft dat te denken. Dat moet toch echt anders

gaan worden in de nieuwe raadsperiode na maart 2022. De huidige partijen CDA, LPF,
VVD, CU-SGP hebben aangetoond dat ze niet kordaat, krachtdadig en goed kunnen

besturen en dat moet echt anders. Westland Verstandig vindt het een uitdaging om dat
anders te gaan doen. Veel directer, wellicht met minder zaken die per se gerealiseerd
moeten worden, maar wel realiseren wat je toezegt en uitleggen waarom die zaken

belangrijk zijn en andere zaken wellicht op termijn pas uitgevoerd kunnen worden en dan
ook aangeven wanneer dat dan wel zal gaan gebeuren. Ook financieel staan wij ander

beleid voor. Minder geld verspillen, de investeringen die gepland zijn kritisch bezien of het
nog wel nodig en nuttig is en wat het nut voor onze inwoners is en zo nodig schrappen.

Andere zaken wel realiseren die nu niet gebeuren en zaken die met name voor onze
inwoners belangrijk zijn.



6. Gemeente verrijkt zich over ruggen
vrijwilligers die oud papier voor hun
verenigingen, kerken en scholen
inzamelen in zeecontainers  
Dit College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP,
nam de Westlandse verengingen al ten
onrechte af de vergoedingen voor de
papierinzameling. Wel mochten de
zeecontainers nog door vrijwilligers gevuld
worden. Alleen nu weer pakt het College de
vrijwilligers en dus hun scholen, kerken en
verenigingen opnieuw. De inzamelaar HVC is
het verboden gewichten door te geven. De
oud papier prijs is erg hoog en de vrijwilligers
krijgen maar een fractie van de opbrengst.
Westland Verstandig stelde vragen daarover.
Dit klopt niet en moet anders!  
 

7. Versnellen, versnellen, versnellen, dat
wil Westland Verstandig met de diverse
plannen die we in Westland hebben 
Vooral die plannen waar onze inwoners veel
baat bij hebben moeten natuurlijk veel sneller
uitgevoerd worden. Dus geen visies waarvan
dit College er tientallen liet maken, ervan
uitgaan –zoals LPF-wethouder Gardien
recent stelde- dat simpele plannen 7 jaar
voorbereiding nodig hebben, niet accepteren.
Snel handelen vraagt echter een kordaat,
krachtig en verstandig bestuur en dat
ontbreekt nu in Westland. Want alle
coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en CU-SGP
hebben gemeen dat ze alleen voor eigen
pluche en plezier besturen, maar vergeten
zijn voor wie het doen, onze inwoners.

8. Wij gaan langskomen bij u 
Westland Verstandig weet graag wat er leeft
bij de inwoners. Wij gaan na de zomer (als
Corona het toestaat) de Westlandse dorpen
in om te horen wat er leeft, wat nog beter kan
en welke informatie ontbreekt. Onze
vertegenwoordigers 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.

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

Indien u geen
e-mail meer

wenst te
ontvangen

(AVR/GDPR)
gaarne melden.

Bij voorbaat
dank!



in uw mailbox. Wilt u ideeën, suggesties of
opmerkingen maken, laat het ons weten. 

Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net 
website: www.westlandverstandig.nl 
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Wil je iets aanpassen aan het ontvangen van onze emails? 
Je kan de instellingen hier updaten of je uitschrijven van deze
lijst. 
 

 
 

Westland Verstandig 
 
Burgerkantoor Naaldwijk 
Pr. Julianastraat 43a, Naalswijk 
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, 's Gravenzande 
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 e-mail adres of telefoonnummer 06 -
53401068 doen.
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