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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 sneller 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.

Gemeente Westland
Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen, Poeldijk, Monster, Ter Heijde, Maasdijk,
’s-Gravenzande, Heenweg en De Lier.
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 en woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur en
donderdag 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 emailadres of telefoonnummer doen.
Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net, website: www.westlandverstandig.nl

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

1. Zien wethouder Snijders en College van CDA, LPF, VVD, CU-SGP wel wat ze
aanrichten op het gebied van afvalinzameling?
Voor onze inwoners is een goede en aangename leefomgeving belangrijk. Verrommeling

verdraagt zich daar niet mee. Dat het groenonderhoud fors te wensen overlaat, is wel duidelijk.
Ook het invoeren van zakken aan lantaarnpalen, het plaatsen van bovengrondse containers met
ook weer zakken op de grond, zijn een voorbeeld van verrommeling van de openbare ruimte. Voeg
daaraan toe het 1 keer in de 3 weken ophalen van het restafval en dan is duidelijk waarom een
groot deel van onze inwoners zich ergert aan dit (wan)beleid. En het kan zo veel gemakkelijker:
alles liefst ondergronds of met 1 bak inzamelen, die ene bak dan minstens 1 keer per week
ophalen en de afvalverwerker laten nascheiden. Dat levert een veel beter resultaat op en grote
gemeenten in Nederland doen dit op die wijze. Waarom in Westland niet. Waarom kiezen dit
College en de coalitiepartijen en bijvoorbeeld ook partijen als D66, niet voor deze verstandige
oplossing?

2. Westland Verstandig-moties “een Westlands verbod op gebruik en

verhandeling lachgas” en “alleen ondergrondse bakken in nieuw te bouwen
wijken” door meerderheid Raad aangenomen
Eindelijk werd de motie van Westland Verstandig aangenomen om het gebruik en de verhandeling
van lachgas in Westland te verbieden. Na 3 eerdere pogingen ging de Raad eindelijk akkoord. Die
troep is ongezond, werkt verkeersonveiligheid in de hand en leidt tot vreemd gedrag bij mensen.
Ook werd onze motie aangenomen dat in de toekomst alle nieuw te bouwen wijken alleen maar
ondergrondse afvalinzameling hebben. Eigenlijk willen we dat voor heel Westland. De motie is dan
ook alleen maar een begin. We moeten af van die bakken! In deze tijd zou dat toch allemaal niet
meer nodig moeten zijn nu er veel betere en goedkopere alternatieven zijn!

3. Werken aan morgen
Nu het einde van de Coronacrisis hopelijk in zicht is, moet en kan het wel weer gaan over de aanpak van
de andere grote vraagstukken van Westland. Wij gaan thema’s als nijpende problemen op de
woningmarkt, het tekortschietende voorzieningenniveau op het gebied van verpleeg- en crisisbedden in
Westland, de veel burgers ergerende onvoldoende wegenstructuur in Westland, het ontbreken van
parkeerplaatsen etc., aanpakken. Daaraan zal na de raadsverkiezingen heel snel gewerkt moeten
worden met een snelle en effectieve aanpak en niet met visies waar dit College er al tientallen van heeft
geproduceerd. Met alleen visies maak je Westland niet beter.

4A. In Westland is een betere
ruimtelijke benadering vereist

4B. In Westland is een betere
ruimtelijke benadering vereist
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parkeren. Westland Verstandig heeft al eerder
aangegeven dat bij grotere bouwprojecten
ondergronds parkeren gewoon als eis gesteld
moet worden. Het maakt het bouwen duurder,
maar dat is dan helaas niet anders en moet
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5. Extra raadsvergadering is nodig om de nieuwe feiten en het achterwege laten
van het informeren van de Raad te bespreken
Met heel veel moeite heeft het College het afvaldossier en de wijze waarop de contracten over het
afval tot stand gekomen zijn, aan de Raad ter inzage gegeven. Nog niet alles hebben we
gekregen.
Na lezing van die stukken blijken nieuwe feiten. De veronderstellingen die gedaan zijn blijken juist
te zijn, maar de werkelijkheid zoals die nu uit de stukken blijkt, is nog veel erger dan verondersteld.
Het College heeft bewust gehandeld en heeft ook bewust de Raad niet op de hoogte gesteld van
de destijds uitgebrachte adviezen. De gevolgen hiervan zijn natuurlijk dat onze inwoners en
ondernemers te veel betalen aan afvalstoffenheffing en het College moet ter verantwoording
worden geroepen hiervoor. Ook moeten we uit dit dossier leren voor de toekomst en alle
aanbestedingen veel beter en anders doen. Het College heeft bewust het daarheen geleid dat
contracten moesten worden gesloten met de huidige contractanten en daarbij hebben zij iedere
concurrentie bij voorbaat al onmogelijk gemaakt. Dit is natuurlijk slecht beheer! Het probleem is nu
wel dat wij als raadsleden niet meer over de inhoud van de stukken mogen vertellen, omdat het
College –ook al weer ten onrechte- geheimhouding heeft opgelegd op alle stukken en de Raad
buiten spel heeft gezet om zich over die geheimhouding uit te spreken. De motie van afkeuring
van onze fractie kreeg geen meerderheid omdat de coalitiepartijen het College natuurlijk steunen.
Wordt vervolgd!

6. Slecht besluit voor De Lier met de huisvesting van 700 arbeidsmigranten,
verkeerde plek en veel te groot
Dit College gaat door met het nemen van verkeerde besluiten. Wel heeft het College aangetoond dat de
wens van Westland Verstandig –je neemt gewoon een perceel grond en bouwt daarop starters- en
seniorenwoningen, bouwgrond die de gemeente Westland te over heeft op de locaties van de
Westlandse Zoom- een goede is. Echter eerder heeft het College voor de locatie in De Lier een
negatieve QuickScan afgegeven omdat de locatie te ver van “de bewoonde wereld” lag. Voorts is het
aantal van 700 te hoog. Daarbij komt dat er ook alternatieven zijn, zoals huisvesting op het ABCcomplex, bij de Horti Campus en bij de tuinders zelf. Van dat laatste maakt dit College ook weer een
soap. Bij geruchte wordt vernomen dat eerst de twee of drie pilots zijn uitgekozen en dat aan de hand
van die pilots de voorwaarden geschreven zijn. Hoe is het mogelijk, als dit waar is. We zullen dit aan het
College uiteraard vragen.
In ieder geval is er voor huisvesting op de bedrijven nog helemaal niets gebeurd en van de voornemens
van een aantal jaren geleden is nog niets terechtgekomen. Dit klopt natuurlijk niet. Nu zien we op allerlei
locaties particuliere initiatieven gehonoreerd worden, waarbij het erg belangrijk is wie het initiatief
ontplooit (vrienden/kennissen/familieleden van …). De glastuinbouw Westland past zich aan aan wie het
aanvraagt en durft in De Lier zelfs aan te geven dat een kassencomplex van bijna 3 ha geen verlies voor
de glastuinbouw is omdat er toch geen duurzaam glas zou kunnen komen. De tijdelijkheid van 10 jaar
met een mogelijke verlenging van 5 jaren is een lachertje omdat het College al heeft aangegeven dat in
die tijd een definitieve bestemmingsplanwijzing wordt voorbereid. Terecht dat hier over de juiste
beweegredenen twijfels zijn.

7. Wegenstructuur in Westland
We krijgen heel veel meldingen binnen
over de ontoereikende wegenstructuur
in Westland en het gebruik van wegen:

8. Suggesties voor ons
verkiezingsprogramma
Hebt u suggesties voor ons
verkiezingsprogramma, laat ons die

te druk, te snel, onveilig,
geluidsoverlast. Ook zien we vaak dat
het College toezeggingen die gedaan
zijn om maatregelen te nemen niet,
althans niet op het afgesproken tijdstip,
nakomt. Bijvoorbeeld de Burgemeester

dan weten. Wilt u zich kandidaat stellen
voor Westland Verstandig, dan kunt u
dat ook aan ons laten weten. Inwoners
-jong of oud en iedereen die daartussen
zit- die frisse en goede ideeën hebben
hoe we Westland beter kunnen maken

Kampschöerstraat in Monster, daar zou
voor het einde van het jaar een
oplossing komen, maar het College laat
het weer afweten en schuift de
oplossing door naar 2022. Dit ten
onrechte.

voor onze inwoners en ondernemers,
zijn welkom. Voelt u daarvoor, laat het
ons weten.

9. Wij gaan langskomen bij u

10. En wat nu?

Westland Verstandig weet graag wat er leeft bij

In Westland is op veel gebieden nog erg veel
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we de bestaande vraagstukken nu moeten

ontbreekt. Onze vertegenwoordigers komen dan

beetpakken en niet naar de toekomst moeten

langs in alle dorpen.

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

Indien u geen
e-mail
meer
wenst
te
ontvangen
(AVR/GDPR)
gaarne melden.
Bij
voorbaat
dank!
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Wil je iets aanpassen aan het ontvangen van onze emails?
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Burgerkantoor Naaldwijk
Pr. Julianastraat 43a, Naaldwijk
Geopend op dinsdag en woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur
en donderdag 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.

