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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 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. Ziet het College van CDA, LPF, VVD, CU-SGP en speciaal wethouder Snijders
wel wat ze aanrichten in Westland? Nu weer veel groen weghakken om de
haken aan lantaarnpalen te maken! Direct daarmee stoppen!
Veel van onze inwoners zijn het niet eens met de wijze waarop dit College het afval gaat
inzamelen. Bij 27.000 eengezinswoningen met zakken aan lantaarnpalen (plastic etc.) en met

bakken (restafval) die dan 1 keer in de 3 weken -en als het aan Snijders ligt 1 keer in de 6 wekenworden opgehaald. Er is een veel betere methode: nascheiden door de afvalverwerker, liefst in
ondergrondse afvalbakken en mogelijkerwijs in 1 bak die dan minstens 1 keer wekelijks wordt
geleegd. Dat is wat de meeste inwoners willen en dat past ook het beste bij onze inwoners! Dus
Westland Verstandig wil dit snel invoeren, maar gezien de houding van CDA, LPF, VVD, CU-SGP
en D66 zal dat pas na de verkiezingen in maart 2022 gebeuren als dan onze inwoners tenminste
verstandig kiezen.
Los daarvan blijkt nu ook nog eens dat op heel veel plekken in Westland rond lantaarnpalen het
groen met een ruime cirkel wordt verwijderd om plaats te maken voor haken aan de lantaarnpalen
om de zakken op te hangen. Hoe bedenken de wethouder/ het College het!
Vele klachten en meldingen kwamen bij Westland Verstandig binnen over botweg verwijderd
groen. We kregen foto’s toegezonden en blijkbaar helpen meldingen bij de Gemeente zelf niet,
want men krijgt of geen reactie of een reactie dat dit nou eenmaal moet gebeuren! In ieder geval
moet deze opzettelijke kaalslag direct stoppen en we zullen het College daartoe oproepen.
Hopelijk komen ze tot inkeer!

2. Foute afspraken oorzaak van hoge afvalstoffenheffing in Westland waardoor
onze inwoners en ondernemers te veel moeten betalen. College informeerde
Raad niet in 2018 en 2019
Het College heeft op verzoek van Westland Verstandig alle stukken moeten geven over de
handelwijze bij het sluiten van de contracten met Renewi en HVC. Daarmee stond vast dat eerder
de Raad stukken onthouden werden. Nieuwe informatie dus. We mochten de stukken onder
begeleiding inzien en de stukken werden door het College geheim verklaard. Westland Verstandig
kreeg in de stukken bevestigd dat er -bewust of onbewust- ongunstige contracten werden
afgesloten. Onnodig. Er waren andere keuzemogelijkheden en de Raad is ten onrechte niet

daarover geïnformeerd. Het gevolg is dat zowel voor de afvalinzameling, de papierinzameling en
waarschijnlijk ook voor de afvalverwerking 6 jaar lang fors meer betaald moet worden dan nodig.
Gezien de opgelegde geheimhouding mogen we nu nog niet meer daarover zeggen. We zullen
over deze nieuwe informatie andermaal in een raadsvergadering het College ter verantwoording
roepen en het initiatief voor een raadsenquête weer aan de Raad voorleggen.

3. Snel duidelijkheid busroute Monster
Het College van B en W heeft in augustus de route van de buslijn 31 verplaatst naar de Molenweg en de
Emmastraat. Veel inwoners klaagden over de wijziging en wezen op de lange looproutes (soms meer
dan 1 km) naar de nieuwe bushaltes. Westland Verstandig vroeg om uitstel, maar het College ging daar
ten onrechte niet op in. Er zijn andere oplossingen, maar helaas daar wil het College niet aan.. Het gaat
om een tijdelijke maatregel. Westland Verstandig wil zo snel als mogelijk naar andere oplossingen van
dit busprobleem. Die oplossingen zijn er. Dus zo snel als mogelijk kleinere bussen, andere routes en
meer luisteren naar onze inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer.

4. Geen debatten voeren waarmee we tijd verliezen
Westland snakt naar starters- en seniorenwoningen. Het College komt maar niet met snelle oplossingen.
Er wordt heel veel gepraat en beloofd, maar er gebeurt weinig. Dit College bouwt vooral dure woningen,
maar daar los je het tekort aan starters- en seniorenwoningen niet mee op.

.

5. Groenonderhoud in Westland een aanfluiting
Westland Verstandig krijgt al vanaf november wekelijks tientallen klachten van inwoners over het
groenonderhoud in Westland. In de winter was sprake van kaalslagen en overal werd mooi groen
weggekapt. Vanaf de lente klagen inwoners over de erbarmelijke wijze van groenonderhoud. Die
klachtenstroom gaat nog steeds door. Als zelfs coalitiepartijen spreken over een falend beleid van
hun College, dan is duidelijk dat er iets grondig fout zit. Dit College is duidelijk niet in staat om
eenvoudige zaken goed te regelen. We noemen ook de chaos bij de afvalinzameling, het invoeren
van plastic zakken die aan lantaarnpalen opgehangen moeten worden, het niet regelen van
glasvezel voor 8.000 woningen en 1.200 bedrijven. Allemaal zaken die echt anders moeten
worden aangepakt!
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8. Suggesties voor ons verkiezingsprogramma
Hebt u suggesties voor ons verkiezingsprogramma, laat ons die 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 voor onze inwoners en ondernemers, zijn welkom.
Voelt u daarvoor, laat het ons weten.
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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.
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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.

