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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 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.

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

1. Glasvezel in Westland

Westland Verstandig vindt het volstrekt onacceptabel dat de inwoners en bedrijven in ons
buitengebied door Caiway (heet nu Delta Fiber) geen glasvezel krijgen. Westland laat zich
voorstaan als innovatief centrum en voorloper in de hele wereld, maar overal glasvezel krijgt dit
College niet voor elkaar. Eerder zei Caiway onvoorwaardelijk toe in september 2020 te starten
met de aanleg in heel Westland, dus ca. 8.000 woningen en meer dan 1.200 bedrijven. Het
College sloot na de toezegging door Caiway heel Westland van glasvezel te voorzien een
samenwerkingsovereenkomst, maar vergat daarin de aanlegplicht van Caiway op te nemen. Wel
zou het College snel en soepel de nodige vergunningen geven. Caiway kwam de toezegging niet
na. Na het aangaan van meer dan 5.000 contracten met bedrijven en inwoners deelde zij
plotsklaps mede dat het te duur was omdat er in Westland te veel watergangen zijn. Caiway is een
groot en rijk bedrijf en verdient veel aan glasvezel in de 10 Westlandse dorpen. Dus wel de
financieel lucratieve zaken, maar niet de minder winstgevende aansluitingen. Westland Verstandig
meent dat het College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP hier kordaat en snel alle mogelijke acties
jegens Caiway had moeten nemen. College deed niets. Wel procedeert dit College lukraak tegen
onze inwoners en dat kost heel veel euro’s, maar als er echt iets voor de inwoners moet gebeuren,
dan laat het College het afweten en durft of wil zij geen actie ondernemen. Westland Verstandig
zal die actie wel gaan ondernemen. Wat je zegt moet je doen en dat geldt ook voor Caiway. Zij
hielden avonden, sloten contracten met ondernemers en inwoners en op basis daarvan is er
voldoende houvast om actie te gaan voeren. Westland Verstandig roept ondernemers en inwoners
in het buitengebied op om in ieder geval richting Caiway hun ongenoegen te uiten door een mail
aan Caiway en aan Westland Verstandig te zenden.

2. Verkeerde oplossing problemen met EBS bussen in Monster
Vanaf het bericht in het AD dat het openbaar vervoer niet meer door Monster rijdt, maar door de
Molenweg en de Emmastraat, kreeg onze fractie tientallen berichten van zeer verontruste
inwoners die meer dan 1 km moeten gaan lopen naar de bushaltes. Vaak slecht ter been en
aangewezen op het openbaar vervoer om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te gaan. Natuurlijk
hebben deze inwoners begrip voor de overlast van de bussen in enkele straten in Monster en ook
dat daar een oplossing voor nodig was, maar het zonder overleg, per ongeveer direct en zonder
alle belangen meegenomen te hebben, de bussen buiten het centrum om te laten rijden, is voor
hen -terecht- een slechte en onacceptabele oplossing. Hier had een andere keuze gemaakt
moeten worden. De eind augustus in te voeren route moet uitgesteld worden en in september
moet een andere route door het centrum gevonden worden of er moeten meer structurele
oplossingen komen in Monster. Duidelijk is dat de overlastsituatie (drukte / snelheid /
vrachtverkeer) van diverse wegen in Monster dringend om een oplossing vraagt. Het omleiden
van alle bussen buiten het centrum is wellicht een gemakkelijke oplossing, maar daardoor
worden toch al vaak kwetsbare inwoners in hun mogelijkheden te veel beperkt. Dit moet het
College zich toch gerealiseerd hebben toen zij met het plan van EBS akkoord ging. Dit laatste is
gewoon een fout, die hersteld moet worden. Daarna moet een andere oplossing worden
voorgesteld waarbij met alle belangen rekening wordt gehouden.

3. De kanteling en voor een verstandige verandering
Dat is de naam van ons verkiezingsprogramma. De bijna afgelopen Raadsperiode heeft duidelijk
gemaakt dat het huidige College van CDA, LPF VVD en CU-SGP zelfs met 6 wethouders er
weinig van gebakken heeft. Niet alleen weinig of geen nieuwe initiatieven, maar zelfs het passen
op de winkel lukt volstrekt niet. Corona kan natuurlijk niet voor alles als excuus gebruikt worden.
Alles duurt te lang omdat dit College stroperig handelt en gewoon niet bij machte is effectief, snel
en kordaat te handelen. Praktisch bij alles gaat er meer fout dan goed. Collegeleden die niet

weten wat er gebeurt en veelal te laat in de gaten hebben wat er gebeurd is. Van onderhoud
groen tot onderhoud begraafplaatsen, van meer woningen voor starters, senioren, spoedzoekers
tot betere voorzieningen in de dorpen. Alles was niet goed. Ook de chaos bij de afvalverzameling
is typerend voor dit College. Meer groen, schoner water bleven allemaal oningevuld. Ook de
schrijnende wachtlijsten voor een plek in een verpleeg-/verzorgingshuis werden niet aangepakt.
Ook blijft het communicatieklachten regenen van inwoners die niets horen of waaraan beloften
niet worden nagekomen. Niet vreemd als bijna 20% van onze medewerkers duurbetaalde
externe tijdelijke krachten zijn die niets hebben met Westland en enkel er zijn om “een klusje te
klaren” en dan weer verdwijnen. Dit laatste kost de gemeente bijna 20 miljoen euro’s!
Wel vaak veel mooie woorden van dit College, maar er veranderde niets. Ook het niet echt in
control zijn voor wat betreft de uitgaven is een minpunt. Van onderwijs tot afval en van zorg tot
begraafplaatsen: door verkeerde keuzes wordt er geld verspild. De inwoners en ondernemers
moeten de rekening vervolgens betalen. Van de 50 grootste gemeenten (want daar moeten we
ons mee vergelijken) zitten we aan de top qua hoogte tarieven, heffingen en gemeentekosten.
Is er dan niets gebeurd? Jawel, maar bijna altijd was dit de verdienste van ontwikkelaars /
derden, die dan overigens weer vaak te veel hun zin kregen en eigen winstbejag vooropstelden,
waardoor er toch weer veel ontevredenheid bij onze burgers bleef. Overigens is dit College ook
zeker niet inwoners- en ondernemersvriendelijk. Wellicht wel in woord, maar zeker niet als het er
op aankomt!
Wel is dit College een kampioen in het maken van hoge kosten voor het opstellen (door externe
bureaus) van visies, meestal zonder geplande concrete uitvoering en het maken van heel veel
kosten voor eigen reclame van de collegeleden en College. Hoge kosten voor Westland Report
en veel communicatiemedewerkers die te pas en te onpas persberichten uitzenden met -door de
wethouders uitgesproken- voor de wethouders positief geschreven citaten.
Westland verstandig wil het anders gaan doen.
Allereerst anders omgaan met de uitgaven en geen geld meer verspillen aan zaken waar onze
inwoners en ondernemers niets aan hebben. Zie onze alternatieve begroting! Dan kordaat en
snel de al jaren bestaande Westlandse problemen aanpakken. We noemen er enkele, maar er
zijn er meer:
Betere zorgvoorzieningen. O.m. meer zelfstandig wonen met zorg op maat en gezellige
recreatieruimte. Snelle uitbreiding verpleeghuis- en crisisbedden;
Als gemeente zelf goedkope woningen gaan realiseren voor jong tot oud met een eigen
woningbedrijf en daarvoor 10 ha grond gebruiken;
De overal in onze dorpen bestaande te krappe wegenstructuur goed aanpakken en bij de
planning van nieuwe woningen aan wegen en groen veel meer aandacht besteden;
Structureel meer en beter groen in Westland en echt werk maken van een betere
leefomgeving en ergernissen van onze inwoners voorkomen;
Veel sneller en kordater plannen uitvoeren en al jaren urgente problemen oplossen.
Dit alles aanpakken vraagt een ander bestuur en een andere wijze van besturen. Veel meer
aandacht aan zaken die echt belangrijk zijn en die snel aanpakken. Niet berusten en zich
neerleggen -zoals recent LPF-wethouder Gardien met enige trots aangaf- dat ieder plan minstens
7 jaar duurt voordat het uitgevoerd kan worden.
Westland Verstandig wil in de komende raadsperiode wel snel en kordaat de Westlandse
vraagstukken aanpakken en oplossen, daarbij onze inwoners en wat voor hen belangrijk is op de

eerste plaats zetten! Dat zal heel veel energie en kracht gaan kosten, maar wij willen graag de
kans krijgen en voor en in Westland aantonen dat het ook anders kan. Het is uiteraard de
Westlandse kiezer die uitmaakt of we doorgaan op de huidige werkwijze met een aantal van de
coalitiepartijen met als gevolg dat er ook in de komende 4 jaren niets gebeurt, of dat de nieuwe
politiek de kans krijgt en echt gewerkt gaat worden waar het echt om draait: het hebben van blije
en tevreden inwoners en ondernemers en een gemeente die alles doet om dat te bewerkstelligen
en te behouden.
4. Wij gaan langskomen bij u
Westland Verstandig weet graag wat er leeft

5. En wat nu?
In Westland is op veel gebieden nog erg veel

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

werk aan de winkel. Uiteraard zijn we trots op
Westland en haar inwoners. Dat maakt ook
dat we de bestaande vraagstukken nu

en welke informatie ontbreekt. Onze
vertegenwoordigers komen dan langs in alle
dorpen.

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
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!

Tel.nr. 06-53401068 mail: info@duijsens.net
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Copyright © 2021 WestlandVerstandig, All rights reserved.

Westland Verstandig

Wil je iets aanpassen aan het ontvangen van onze emails?
Je kan de instellingen hier updaten of je uitschrijven van deze
lijst.

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.

